
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความสัมพันธผลของโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือเพิ่ม
ความม่ันคงของลําตัวตอระดับความม่ันคงแกนกลางรางกายและการรับรูความรูสึกปวดบริเวณหลัง
ในนักกีฬายกน้ําหนักไทยรุนเยาวชน โดยทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร รายงานการวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงจะครอบคลุมในหัวขอตอไปนี้ 

1.การประเมินความรูสึกเจ็บปวดดวย Visual Analogue Scale (VAS) 
2.การวัด Pressure Pain Threshold (PPT) 
3.ความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน Lumbopelvic Stability (LPS) 
4.เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การประเมินความรูสึกเจ็บปวดดวย Visual Analogue Scale (VAS) 

แบบวัดระดับความรูสึกเจ็บปวด (Visual Analogue Scale) เปนเครื่องมือประยกุตใชสําหรบั
ในการประเมินความรูสึกของอาการปวดหลัง ผูท่ีถูกวัดจะเปนผูบอกระดับ ความรูสึกของตนเอง
โดยทําการขีดสัญลักษณลงบนเสนตรงยาว10 เซนติเมตร โดยท่ีฝงซายมือสุดของเสนตรงมีตัวเลข 0 
กํากับอยูใตเสน บงบอกถึงระดับท่ีไมมีอาการปวดเลยสวนฝงดานขวามือสุดมีตัวเลข 10 กํากับอยูใต
เสนบงบอกถึงระดับท่ีมีอาการปวดมากท่ีสุด วิธีวัดใหกากบาทลงบนจุดคะแนนท่ีตรงกับความ
เจ็บปวด ต้ังแต 0 ถึง 10 คะแนน VAS เปนแบบประเมินท่ีมีความเท่ียงคอนขางสูงและงายตอการ
นําไปใช 

   คะแนน 0         แทนความรูสึก   ไมเจ็บปวดเลย 
   คะแนน 10      แทนความรูสึก     เจ็บปวดมากท่ีสุด  

 

 ไมเจ็บปวดเลย                                                                                       เจ็บปวดมากท่ีสุด                            
                      0---------------------------------------------------------------------------10 
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การวัด Pressure Pain Threshold (PPT) 
 การวัด Pressure Pain Threshold (PPT) จะใชเครื่องมือวัดระดับกั้นความเจ็บปวด

ดวยแรงกด (Pressure Pain Threshold) ซ่ึงเปนวธิีการวดัแบบ invasive method เนื่องจากเปนวธิีการ
วัดท่ีระดับแรกของความรูสึกเจ็บ (pain threshold) ทําการวัดโดยใช Pressure Algometer ท่ีมี
เสนผาศูนยกลางของปลายกดขนาด 1 เซนติเมตร ใหแรงกดตั้งฉากกับผิวหนังดวยความเร็ว
สมํ่าเสมอ (40kPa/sec) ลงบนตําแหนงมาตรฐาน (facet joint L4-5) ท้ังขางซายและขางขวา ขางละ 1 
จุด โดยจะทําเปนเครื่องหมายไวดวยปากกาเพ่ือเปนจดุอางอิง โดยความรูสึกของผูถกูทดสอบจะ
เปลี่ยนจากแรงกดเปนความรูสึกแรกท่ีเริ่มเจ็บ โดยผูถกูทดสอบสามารถควบคุมใหผูทําการวัดหยดุ
แรงกด โดยการใหสัญญาณเสียงบอกใหหยุดหรือกดปุมควบคุมท่ีผูทําการทดสอบถอืไวในมือ การ
วัดระดับกั้นความเจ็บปวดดวยแรงกดนี้จะทําการวัดเปนคาเฉลี่ยโดยทําการวัด 3 ครั้ง หางกันครั้งละ 
30 วินาที  (Vicenzino et al 2001) 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงเครื่องมือ Pressure Algometer สําหรับวัดระดับความรูสึกปวดดวยแรงกด 

 
ความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (Lumbo Pelvic Stability : LPS) 

ความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (Lumbo Pelvic Stability : LPS)  หมายถึง 
ความสามารถของรางกายในการควบคุมความมั่นคงของรางกายในการควบคุมความม่ันคงของ
กระดูกสันหลังและเชิงกราน ใหอยูในตําแหนงท่ีสมดุล ขณะอยูนิ่งหรือเคลื่อนไหว ท้ังนี้อาศัยการ
ทํางานรวมกันระหวางระบบยอย 3 ระบบ คือ Passive Subsystem, Active Subsystem, Control 
Subsystem ซ่ึงแตละระบบสามารถทํางานทดแทนกันได ถาหากระบบใดระบบหนึ่งทํางานบกพรอง 
แตถาการทํางานนั้นไมสามารถชดเชยการบกพรองท่ีเกิดข้ึน ก็จะสงผลใหขาดความม่ันคงของ
กระดูกสันหลังและเชิงกรานได จะเห็นไดวากลไกที่ทําใหเกิดความม่ันคงของกระดูกสันหลังและ
เชิงกรานนั้น จะมีความเกี่ยวของจากการทํางานของระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ และระบบโครง
ราง 
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 แนวคิดเกี่ยวกับ Spinal Stability Model 
กลามเน้ือท่ีทําใหเกิดความม่ันคงของหลังนั้น ประกอบดวย 2 กลุมคือ กลุมกลามเน้ือท่ีอยู

ต้ืน (Global Muscle System) เปนกลุมกลามเนื้อท่ีอยูต้ืน เชน Rectus Abdominis, External and 
Internal Oblique เปนตน จะมีความสามารถในการควบคุม และทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของลําตัว 
ท้ังการกม การเงย บิดหรือหมุนลําตัว และอีกกลุมจะอยูลึก ใกลกับแกนกลางของลําตัว มี
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังแตละขอ โดยเฉพาะกลามเน้ือ 
Transversus Abdominis (TrA) เปนกลามเน้ือมัดส้ัน เกาะระหวางกระดูกสันหลังขอท่ีอยูถัดกัน
ออกไป ไมมีบทบาทในการเคลื่อนไหวลําตัว แตจะชวยในการแขมวทอง หรือการเบง ทําใหความ
ดันในชองทองมากข้ึน ดังนั้นกลามเนื้อ TrA สามารถชวยลดแรงกดตอหมอนรองกระดูก ขณะยก
ของหนัก และชวยกระชับขอตอ สําหรับแนวทางในการฝกความม่ันคงของหลักนั้นสามารถแบงได
เปน 3 ชวงอันประกอบดวย local segmental control, closed chain segmental control และชวง
ทายสุดคือ open chain segmental control กลาวคือ การออกกําลังกายในชวงสัปดาหท่ี 1 และ 2 จะ
เปนชวงของการฝก local segmental control ซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูและความเคย
ชินของการทํา ADIM ท่ีใหกลามเน้ือแกนกลางระดับลึก เชน Transverses abodominis และ 
Multifidus ทํางานรวมกันไดอยางถูกแบบแผน อีกท้ังเปนการปูพื้นฐานสําหรับการฝกในชวงถัดไป 
สวนชวงสัปดาหท่ี 3-4 จะเปนชวงของ closed chain segmental control ซ่ึงจะเปนการออกกําลังกาย
ท่ีมือหรือเทาจะสัมผัสอยูกับพื้น การออกกําลังกายประเภทนี้จะมีการใชน้ําหนักเขามาเกี่ยวของ ไม
วาจะเปนการใชน้ําหนักตัว หรือน้ําหนักจากภายนอก เปนการเพิ่มความกาวหนาหรือความหนักของ
การออกกําลังกายใหมากข้ึน สุดทายคือการออกกําลังกายในชวงประมาณสัปดาหท่ี 5-6 ซ่ึงเปนชวง
ของการฝกแบบ open chain segmental control โดยเปนการออกกําลังกายท่ีเปนการเคลื่อนไหวโดย
อิสระของมือและเทา โดยอาจมีน้ําหนักเขามาเกี่ยวของกับสวนปลายของรยางคข้ึนอยูกับความยาก
งายของโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายแบบหลังนี้ตองอาศัยการควบคุมสมดุลและ
ความม่ันคงแกนกลางในระดับสูง ซ่ึงควรจัดไวเปนชวงสุดทายของโปรแกรมการฝกฝน (Escamilla 
et al, 1998) 
 
การทดสอบความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน Lumbo Pelvic Stability test (LPST) 

สําหรับการประเมินความม่ันคงของกระดุกสันหลังและเชิงกราน (LPST) นั้น ผูทดสอบ
ตองควบคุมใหกระดูกเชิงกราน (Pelvic) และลําตัวสวนลางอยูนิ่งกับท่ี  ในขณะท่ีมีการเพิ่มความ
ยากของการทดสอบในการเคลื่อนไหวของขา โดยท่ีกระดูกเชิงกรานและลําตัวอยูกับท่ี ซ่ึงวิธีท่ีใช
ทดสอบนั้นมีอยูหลายวิธี ดังนี้ 
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วิธีท่ี 1 The Lumbo – Pelvic Stability Endurance Test (Mulhearn และ George, 1999) 
 การทดสอบความทนทานของความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน ซ่ึงวิธี 

จะมีท้ังหมด 4 ระดับ ในแตละระดับจะเริ่มจากระดับท่ีงายไปจนถึงระดับท่ียาก ในการทดสอบนั้นผู
ถูกทดสอบจะไดรับการใหความรูและฝกการเกร็งหนาทอง โดยแขมวหนาทองดึงสะดือเขาหา
กระดูกสันหลัง (Abdominal Drawing-in Maneuver: ADIM) เม่ือทําไดแลวผูถูกทดสอบจะนอน
หงายชันเขาวัดมุมใหได 70 องศา และทําการงอสะโพกข้ึนมาวัดมุมใหงอสะโพก 90 องศา วาง PBU 
ใหขอบลางอยูท่ีระดับ L5-S1 สูบลมเขาใหมีแรงดัน 40 mmHg 

ระดับท่ี 1 ใหผูทดสอบนอนหงายชันเขา งอสะโพก 70 องศา จากนั้นทํา ADIM  
คางไวเปนเวลา 30 วินาที 

ระดับท่ี 2 ใหผูทดสอบนอนหงายชันเขา งอสะโพก 70 องศา จากนั้นทํา ADIM  
แลวคอยๆงอสะโพกขางขวาข้ึนมาแตะแผงกั้น สะโพกงอ 90 องศา คางไว 30 วินาที 

ระดับท่ี 3 ใหผูทดสอบนอนหงายชันเขา งอสะโพก 70 องศา จากนั้นทํา ADIM  
คอยๆเลื่อนเทาขวาไปกับพื้นจนเหยียดตรงใชเวลาประมาณ 10 วินาที เลื่อนเทาขวากลับใชเวลา
ประมาณ 10 วินาที และคางอยูในทาเริ่มตนอีก 10 วินาที 

ระดับท่ี 4 ใหผูทดสอบนอนหงายชันเขา งอสะโพก 70 องศา จากนั้นทํา ADIM งอ 
สะโพกเหยียดเทาขวาออกไปใหเทาอยูหางจากพื้นประมาณ 12 เซนติเมตร เหยียดตรงใชเวลา
ประมาณ 10 วินาที เลื่อนเทาขวากลับใชเวลาประมาณ 10 วินาที และคางอยูในทาเริ่มตนอีก 10 
วินาที 

ทําการบันทึกเวลาที่ ทําไดนานท่ีสุดจากเวลา  30 วินาที  โดยท่ีแรงดันจะ
เปลี่ยนแปลงไมเกิน 10 mmHg ถาเปลี่ยนแปลงเกิน 10 mmHg ใหหยุดทําการทดสอบ 

วิธีท่ี 2 The Lumbo-pelvic Stability test (Wohlfahrt, 1993) 
ระดับท่ี 1 ผูถูกทดสอบนอนหงายสะโพกงอ 70 องศา จากนั้นใหทํา ADIM งอ

สะโพกขวาข้ึนมาแตะแผงกั้นท่ีทางอสะโพก 100 องศา จากน้ันยกขาซายข้ึนมาแตะแผงกั้นในทา
เดียวกัน (ถือเปนทาเริ่มตนของการทดสอบในระดับตอไป) 

ระดับท่ี 2 ผูถูกทดสอบอยูในทาเริ่มตนเหมือนระดับท่ี 1 จากนั้นลดขาขวาลงท่ีพื้น 
และเหยียดออกไปใหตรงและเลื่อนกลับมาอยูในทาเริ่มตน 

ระดับท่ี 3 ผูถูกทดสอบอยูในทาเริ่มตนเหมือนระดับท่ี 1 ลดขาขวาโดยใหเทาอยู 
หางจากพื้น 12 เซนติเมตร เหยียดออกไปใหขาตรงและเลื่อนเทากลับมาอยูในทาเริ่มตน 

ระดับท่ี 4 ผูถูกทดสอบอยูในทาเริ่มตนเหมือนระดับท่ี 1 ลดขาท้ังสองขางลงท่ีพื้น  
เลื่อนเทาไปกับพื้นจนเขาเหยียดตรงและเลื่อนเทากลับมาอยูในทาเริ่มตน 
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ระดับท่ี 5 ผูถูกทดสอบอยูในทาเริ่มตนเหมือนระดับท่ี 1 ลดขาท้ังสองขางลงใหสน 
เทาอยูหางจากพื้น 12 เซนติเมตร เหยียดขาท้ังสองขางออกไปใหเขาเหยียดตรง และเลื่อนเทากลับมา
อยูในทาเริ่มตน 

บันทึกคะแนนสูงสุดท่ีสามารถทําไดโดยที่แรงดันจะเปลี่ยนแปลงไมเกิน 10  mmHg 
ถาเปลี่ยนแปลงเกิน 10 mmHg ถือวาไมผานเกณฑใหหยุดทําการทดสอบ 

วิธีท่ี 3 Lumbo-pelvic stability test (Hagins, 1999) 
  ระดับท่ี 1 ผูทดสอบนอนหงายชันเขา เทาราบไปกับพื้น วางมือไวท่ีหนาทอง
สวนลางบริเวณสะดือ จากนั้นทําการแขมวเกร็งหนาทองสวนลาง คางไวประมาณ 3 การหายใจเขา
ออก 
  ระดับท่ี 2 ผูทดสอบนอนหงายชันเขา เทาราบไปกับพื้น จากนั้นทําการแขมวเกร็ง
หนาทองสวนลาง หายใจเขาออกปกติ ขณะท่ีเกร็งหนาทองอยูใหกางขาขวาออกมาขนานกับพื้น
ประมาณ 45 องศา แลวคืนกลับมายังตําแหนงเริ่มตน 
  ระดับท่ี 3 ผูทดสอบนอนหงายชันเขา เทาราบไปกับพื้น จากน้ันทําการแขมวเกร็ง
หนาทองสวนลาง หายใจเขาออกปกติ ขณะท่ีเกร็งหนาทองอยูใหทําการยกขาขวางอเขาหาหนาอก 
โดยใหมุมงอสะโพกอยูท่ี 90 องศา ขณะท่ียกขาขวาข้ึนตองไมลงน้ําหนักเทาซาย จากนั้นคืนสูทา
เริ่มตน 
  ระดับท่ี 4 ผูทดสอบนอนหงายชันเขา เทาราบไปกับพื้น จากนั้นทําการแขมวเกร็ง
หนาทองสวนลาง หายใจเขาออกปกติ ขณะท่ีเกร็งหนาทองอยูใหทําการยกขาขวางอเขาหาหนาอก 
โดยใหมุมงอสะโพกอยูท่ี 90 องศา จากนั้นใหยกขาซายใหอยูในลักษณะเดียวกัน และลดเทาลงสูทา
เริ่มตน 
  ระดับท่ี 5 ผูทดสอบนอนหงายชันเขา เทาราบไปกับพื้น จากนั้นทําการแขมวเกร็ง
หนาทองสวนลาง หายใจเขาออกปกติ ขณะท่ีเกร็งหนาทองอยูใหทําการยกขาขวางอเขาหาหนาอก 
โดยใหมุมงอสะโพกอยูท่ี 90 องศา คางขาขวาไว แลวทําการยกขาซายข้ึนมาใหอยูในลักษณะ
เดียวกัน จากตรงนี้ใหลดขาขวาลงท่ีพื้น แลวเหยียดเทาขวาใหเทาชิดพื้นออกไปจนกระท่ังขาเหยียด
ตรง จากนั้นลากเทากลับมาอยูในทางอสะโพกเหมือนเดิม 
  ระดับท่ี 6 ผูทดสอบนอนหงายชันเขา เทาราบไปกับพื้น จากนั้นทําการแขมวเกร็ง
หนาทองสวนลาง หายใจเขาออกปกติ ขณะท่ีเกร็งหนาทองอยูใหทําการยกขาขวางอเขาหาหนาอก 
โดยใหมุมงอสะโพกอยูท่ี 90 องศา คางขาขวาไว แลวทําการยกขาซายข้ึนมาใหอยูในลักษณะ
เดียวกัน จากนั้นใหลดเทาท้ังสองลงท่ีพื้น แลวเหยียดออกใหสนเทาชิดพื้น แลวเหยียดออก
จนกระท่ังขาตรง จากนั้นใหลากเทากลับมาอยูในทาเริ่มตน 
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  ระดับท่ี 7 ผูทดสอบนอนหงายชันเขา เทาราบไปกับพื้น จากนั้นทําการแขมวเกร็ง
หนาทองสวนลาง หายใจเขาออกปกติ ขณะท่ีเกร็งหนาทองอยูใหทําการยกขาขวางอเขาหาหนาอก 
โดยใหมุมงอสะโพกอยูท่ี 90 องศา คางขาขวาไว แลวทําการยกขาซายข้ึนมาใหอยูในลักษณะ
เดียวกัน จากนั้นใหลดเทาท้ังสองลง แตเทาไมถึงพื้นโดยท่ีสนเทาหางจากพ้ืนประมาณ 3 นิ้ว หายใจ
เขาออกปกติ จากนั้นเหยียดขาออกไปใหสุดจนกระท่ังเขาเหยียดตรง ขณะท่ีเทายังอยูเหนือพื้น 3 นิ้ว 
จากนั้นดึงกลับมาชาๆมายังจุดท่ีงอสะโพก 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกวิธีการประเมิน Lumbo-pelvic Stability แบบท่ี 2 
สําหรับใชในการทดสอบในครั้งนี้ เนื่องจากเปนวิธีท่ีนิยมและมีผูกลาวอางอิงถึงคอนขางมาก 
(Wohlfahrt, 1993) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การฝกความม่ันคงของลําตัวเปนการฝกการจัดทาใหอยูในชวงของการเคลื่อนไหวท่ีถูกตอง
ตามหลักชีวกลศาสตรของลําตัวใหสามารถทรงทาอยูไดตามตําแหนงท่ีตองการโดยเริ่มจากการฝก
ความมั่นคงของลําตัวแบบอยูกับท่ี (Isometric Stabilization Exercise) ซ่ึงเปนการฝกการหดตัวท่ี
สัมพันธกันของกลามเนื้ออุงเชิงกรานและกลามเนื้อลําตัว รวมไปถึงความแข็งแรงและความทนทาน
แบบอยูกับท่ีไมมีการเคลื่อนไหว การฝกความมั่นคงของลําตัวเปนประจํา จะชวยปองกันการ
บาดเจ็บของกลามเน้ือหลัง นอกจากนี้เม่ือฝกความม่ันคงของลําตัวแบบอยูกับท่ีไดดีแลวควรตอง
เพิ่มความกาวหนาดวยการฝกความม่ันคงของลําตัวแบบการเคลื่อนไหว (Functional Stabilization 
Exercise) อันเปนการฝกการหดตัวท่ีสัมพันธกันของกลามเน้ืออุงเชิงกรานและกลามเน้ือลําตัว รวม
ไปถึงความแข็งแรงและความทนทานแบบท่ีมีการเคลื่อนไหวของลําตัวในชวงท่ีเหมาะสม เปนการ
กระตุนใหระบบประสาทส่ังการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความจําเปนมากในการแกไข
ทาทางท่ีผิดปกติใหกลับมาถูกตอง (Hyman & Liebenson, 1996) 

จากการศึกษาพบวาความมั่นคงของระบบแกนกลางในรางกายท้ังขณะทรงทาและขณะทํา
การเคลื่อนไหวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการลดความเส่ียงตอการบาดเจ็บของระบบโครงรางและ
กลามเนื้ออีกท้ังชวยฟนฟูสภาพภายหลังจากการเกิดการบาดเจ็บ นอกจากนี้ความมั่นคงของระบบ
แกนกลางและโครงรางสวนตน (core and proximal parts) ยังชวยทําใหการควบคุมการเคลื่อนไหว
ของสวนรยางคสวนปลายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Hodges & Richardson 1996, 1999; Lange 
et al., 2000; Liehenson 2004; Muscdino & Cipriani 2004a, b; O’Sullivan et al., 1997, Tomlinson 
2003) สําหรับปจจุบันนักกีฬาโอลิมปก และนักกีฬาอาชีพหลายประเภท เชน นักกีฬาวิ่งสปรินท 
กีฬาคลิกเก็ตท ไดหันมาใหความสําคัญกับการฝกความมั่นคงของระบบแกนกลาง (core stability) 
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กันมากข้ึนเพราะเปนส่ิงจําเปนท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวรางกายและรยางค
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางลาสุดไดมีบทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬาช้ันนํา “the Lancet” พาดพิงถึงประสิทธิผลของการฝกความม่ันคงของระบบ
แกนกลาง ตอสมรรถภาพนักกีฬาคลิกเก็ตท โดยเดิมที Andrew Flintoff หนึ่งในหาของนักปาบอล
เร็ว ในกีฬาคลิกเก็ตทท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอังกฤษ เขามักประสบปญหาปวดหลังเรื้อรังมาโดย
ตลอดและลาสุดประสบปญหาบาดเจ็บบริเวณขาหนีบ (Groin pain) หลายตอหลายครั้ง ทําใหเขาลง
เลนในแตละการแขงขันไดอยางไมเต็มศักยภาพ ความอัศจรรยและการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีได
เกิดข้ึนเม่ือเขาและทีมกีฬาคลิกเก็ตท ไดรับการฝกความม่ันคงของระบบแกนกลางในสวนหนึ่งของ
โปรแกรมการฝกซอม ซ่ึงทีมนักกีฬาใหขอสังเกตวาการฝกในโปรแกรมดังกลาวนี้ไดเสริมความ
ม่ันคงของกระดูกสันหลัง บ้ันเอวและอุงเชิงกรานชวยการฟนฟูสภาพไดดีข้ึน เสริมสรางความ
แข็งแรงและการทรงทาท่ีดี ตลอดจนชวยปองกันการเกิดอุบัติการณของการบาดเจ็บ (Shand,2004)  
กีฬายกน้ําหนักเปนกีฬาชนิดหนึ่งท่ีพบรายงานการบาดเจ็บตอโครงรางและกลามเน้ือ โดยเฉพาะ
บริเวณหลัง ไหล และเขาไดบอย (Raske & Norlin, 2002) ท้ังนี้เนื่องจากกีฬายกน้ําหนักเปนกีฬาท่ี
ตองอาศัยพละกําลังและความแข็งแรงคอนขางมากกวากีฬาประเภทอ่ืน อีกท้ังทาทางการเคลื่อนไหว
และตุมน้ําหนักเอ้ือตอการเกิดแรงกดและแรงเฉือนของขอตอ (compression & shearing forces) 
ขณะเคลื่อนไหวไดมาก โดยเฉพาะทา Clean & Jerk (Kylund et al., 1987) ดังนั้นความม่ันคงและ
ความแข็งแรงของระบบแกนกลางจึงมีสวนสําคัญตอการปองกันและชวยฟนฟูการบาดเจ็บ ชวย
รักษาสมดุลการทรงตัวและชวยควบคุมจุดศูนยถวงของรางกาย 

Hodges & Richardson (1997, 1998, 1999) รายงานวาความสามารถในการหดตัวคางไว
ของกลามเน้ือทอง Transverse Abdominis ซ่ึงเปนกลามเน้ือแกนกลางระดับลึกของรางกายขณะทํา
การเคลื่อนไหวของแขนหรือขามีความสัมพันธใกลชิดกับปญหาปวดหลัง (Low Back Pain) 
กลาวคือ ในภาวะปกติกลามเน้ือท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของระบบแกนกลาง (core stability) 
เชน Transverse Abdominis จะมีการเกร็งตัวเพื่อเพิ่มความม่ันคงของลําตัวกอนการเคลื่อนไหวของ
สวนรยางค แตในผูปวยคุณสมบัติ core stability นี้จะเสียไป อันทําใหความม่ันคงลดลงซ่ึงมีสวนทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บตอระบบโครงรางและกลามเน้ือไดงาย นอกจากน้ี O’Sullivan et al., (1999) 
พบวาการออกกําลังกายเฉพาะดาน (specific rehabilitation) ในการกระตุนการทํางานของกลามเน้ือ
แกนกลางระดับลึก เชน  Transverse Abdominis, Internal Oblique และ Multifidus เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงของระบบแกนกลาง มีคุณลักษณะเดนในการชวยบําบัดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังได
ดีกวาการออกกําลังกายโดยท่ัวไป 
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ปริญญาและคณะ (2549) ไดทําการศึกษาผลของการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความม่ันคงของ
กระดูกสันหลังสวนเอวขอท่ี 2 ตอระดับความม่ันคงของกลามเน้ือหนาทองแบบอยูกับท่ีในเพศชาย 
โดยศึกษาในนักศึกษาอาสาสมัครเพศชาย เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก อายุ
ระหวาง 18-25 ป จํานวน 80 คนโดยทําการทดสอบความม่ันคงของกลามเน้ือหนาทองแบบอยูกับท่ี 
เพื่อดูระดับความมั่นคง แลวจึงแบงกลุมผูวิจัยออกเปน 4 กลุม ใหทําการทดลองออกกําลังกายแบบ
เกร็งคางกลามเน้ือหนาทองเพ่ือเพิ่มความม่ันคงของกระดูกสันหลัง ไดผลพบวา มีคากลางเริ่มตน
กอนท่ีจะไดรับการฝกไมแตกตางกันทางสถิติ (P=0.946) แตเม่ือนําคาระดับความม่ันคงของ
กลามเน้ือหนาทองแบบอยูกับท่ีภายหลังจากการฝก 4 สัปดาหของท้ัง 4 กลุม (Abdominal Brucing, 
Abdominal Hollowing, AB+AH, Control) มาเปรียบเทียบ พบวาคาระดับความม่ันคงของกลามเน้ือ
หนาทองแบบอยูกับท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.001) โดยเม่ือนําคากลาง
ของระดับความม่ันคงของกลามเนื้อหนาทองแบบอยูกับท่ีของกอนฝกและหลังฝกในแตละกลุมมา
เปรียบเทียบภายในกลุมเดียวกันดวย Wilcoxon Signed Rank Test พบวา กอนและหลังการฝก
ภายในกลุมท่ีฝก Abdominal Bracing (AB), Abdominal Hollowing  (AH), และแบบผสม 2 วิธี 
(AB+AH) มีคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.001) ยกเวนกลุม Control พบวา กอนและหลัง
ฝกนั้นมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P=0.782)  

นอกจากนี้ปริญญาและคณะ (2549) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการออกกําลัง
กายเพื่อเพิ่มความม่ันคงของกระดูกสันหลังสวนเอว 2 วิธี ตอความทนทานของกลามเนื้อหนาทอง
แบบอยูกับท่ี (Static abdominal endurance) และแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Abdominal Endurance) 
ในกลุมตัวอยางเพศชาย ดวยวิธี Abdominal Bracing (AB), Abdominal Hollowing (AH), และแบบ
ผสม 2 วิธี (AB+AH) โดยศึกษาในกลุมอาสาสมัคร ท่ีมีสุขภาพดี จํานวน 80 คน โดยทําการจับฉลาก
เพื่อแบงผูเขารวมศึกษาออกเปน  4 กลุม กลุมละ 20 คน กลุมท่ี 1 เปนกลุมควบคุมไมไดรับการฝก
ออกกําลังกาย, กลุมท่ี 2 ทําการฝกดวยวิธี AB,กลุมท่ี 3 ทําการฝกดวยวิธี AH,กลุมท่ี 4 ทําการฝกดวย
วิธี AB+AH ผูเขารวมการศึกษาแตละคน จะไดรับการวัดความทนทานของกลามเนื้อหนาทองแบบ
อยูกับท่ีและแบบเคลื่อนไหวกอนและหลังจากการฝก ผลท่ีไดพบวา ภายหลัง 4 สัปดาห คาความ
ทนทานของกลามเน้ือหนาทองแบบอยูกับท่ีและแบบเคลื่อนไหวมีคาเพิ่มข้ึนทุกกลุม (P<0.05) 
ยกเวนในกลุมควบคุมมีคาความทนทานของกลามเนื้อมีคาไมตางจากเดิม 

O’Sullivan และคณะ (2002) ไดทําการศึกษาผลของทาทางการยืนและการน่ังท่ีแตกตางกัน 
ตอการทํางานของกลามเน้ือลําตัว ในผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และไมมีอาการปวดหลัง จํานวน 20 คน 
โดยการใช Electromyography วัดการทํางานของกลามเน้ือลําตัว คือ Superficial Lumbar 
mMultifidus, Internal Obique, Rectus Abdominis, External Abdominis, External Obique และ 
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Thoracic Erector Spinae ในขณะทําทามาตรฐาน 4 ทา คือ ยืนตรง, ยืนแอนตัวไปดานหลัง, นั่งตัว
ตรง และนั่งกมตัว ผลท่ีไดพบวา กลามเน้ือ Internal Obique, Superficial Lumbar Multifidus และ 
Thoracic Erector Spinae มีการทํางานลดลงอยางมีนัยสําคัญในขณะทําทายืนแอนตัวไปทาง
ดานหลัง (P=0.027, P=0.002, P=0.003 ตามลําดับ) และทานั่งกมตัว (P=0.007, P=0.012, P=0.003 
ตามลําดับ) เม่ือเปรียบเทียบกับทาทางมีหลังตรง สวนกลามเน้ือ Rectus Abdominis จะมีการทํางาน
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญขณะทําทายืนแอนไปทางดานหลัง เม่ือเปรียบเทียบกับทายืนตรง (P=0.005) 
ซ่ึงสรุปไดวา ความม่ันคงของกลามเน้ือลําตัวสวนเอวและเชิงกราน (Lumbopelvic) จะชวยพยุงแนว
ลําตัวใหมีทาทางอยูในลักษณะต้ังตรงไดดีท่ีสุด และกลามเน้ือเหลานี้จะทํางานนอยลงเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงทาทางไป 

Mulharn และ George (1999) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของความทนทานของกลามเนือ้
หนาทองกับทาทางและอาการปวดหลัง ในนักกีฬายิมนาสติกชาย 12 คน และหญิง 10 คน
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมโดยการใชเครื่อง Pressure Biofeedback Unit (PBU) ในการวัดความ
ทนทานกลามเน้ือ,การใชการสังเกตและแยกแยะทาทาง และการใชแบบสอบถามในการซักประวัติ
อาการปวดหลัง พบวาความทนทานของกลามเนื้อในการทรงทามีการลดลงไปอยางไมมีนัยสําคัญ
ในนักกีฬายิมนาสติก (P>0.05) ทาทางท่ีพบมากท่ีสุดคือ ทายืนแอนหลัง หรือ Sway back (นัก
ยิมนาสติกชาย 100%,กลุมควบคุมชาย 62.5%) หลังแอน หรือ Lordosis (นักยิมนาสติกหญิง 80%) 
และทาทางปกติ (กลุมควบคุมหญิง 70%) สวนอาการปวดหลังสวนลางนั้น พบในนักยิมนาสติก
หญิง 2 คน, กลุมควบคุมหญิง 2 คน, นักยิมนาสติกชาย 9 คน และกลุมควบคุมชาย 2 คน โดยความ
ทนทานของกลามเนื้อมีแนวโนมท่ีจะลดลง (P>0.05) ในผูท่ีมีอาการปวดหลังสวนลาง รวมกับ
ทาทางหลังแอน ผูท่ีมีทายืนหลังเอนมักจะมีโอกาสเกิดอาการปวดหลังสวนลางได และยังพบวามี
ความสัมพันธกันระหวางอาการปวดหลังสวนลาง,ทาทางและความทนทานของกลามเน้ือในการ
ทรงทาในนักกีฬายิมนาสติกดวย 

อาทิตยและคณะ (2550) ไดศึกษาประสิทธิผลของการเสริมสรางความม่ันคงของระบบ
แกนกลางของรางกาย (core stability) ตอการการเปลี่ยนแปลงภาวะปวดหลังในนักกีฬายกน้ําหนัก
ระดับทีมชาติ ซ่ึงพบวาทันทีท่ีเสร็จส้ินการฝกความมั่นคงของระบบแกนกลาง (immediate effect) 
ระดับการรับรูความรูสึกเจ็บปวด (Visual Analog Scale; VAS) ไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p < 
0.001) ประมาณ 12.08%-15.45% นอกจากนี้ระดับการรับรูถึงความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด 
(Pressure Pain) ภายหลังจากการออกกําลังกายเสร็จส้ินทันทีก็ไดลดลงอยางมีนัยสําคัญเชนกัน 
(p<0.001) โดยวันท่ี 1 มีการเปลี่ยนแปลงของอาการดีข้ึนทันทีประมาณ 10.38%, วันท่ี 2 มีอาการดี
ข้ึนทันทีประมาณ 7.71%, และในวันท่ี 3 มีอาการดีข้ึนทันทีประมาณ 7.85% หลังฝกออกกําลังกาย
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เสร็จส้ิน  
  นอกจากนี้ยังพบวาการฝกความม่ันคงของระบบแกนกลางสามารถเพ่ิมอัตราการไหลเวียน
โลหิตของเน้ือเยื่อเม่ือเสร็จส้ินการออกกําลังกายทันทีไดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001) โดยมีอัตราการ
ไหลเวียนโลหิตเพิ่มข้ึนในวันท่ี 1 ประมาณ 57.56%, ในวันท่ี 2 ประมาณ 55.90%, และในวันท่ี 3 
ประมาณ 52.24% 
 
 
 
 


