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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาทุกคนน้ันเปนส่ิงสําคัญในการออกกําลังกาย หรือเปน
ปจจัยท่ีสงผลตอแรงท่ีรางกายสงผานออกมา ดังนั้นการเคล่ือนไหวท่ีดีนั้น จะตองมีสมรรถภาพท่ีดี
เพื่อท่ีจะตองทําการควบคุมรางกายอยางมีประสิทธิภาพดังท่ี เจริญ (2544) ไดกลาววา ความสัมพันธ
ระหวางความแข็งแรง ความเร็ว และความอดทนของกลามเนื้อ เปนความสามารถทางดานรางกายท่ี
สําคัญของผูเลนท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการเลนหรือการแขงขันกีฬา และความสามารถในการ
เคล่ือนไหวของรางกายท่ีนําไปใชและสามารถแสดงออกทางการกีฬาท่ีทําใหนักกีฬามีความโดด
เดนอยางเห็นไดชัด ดังนั้นกอนการออกกําลังกายหรือกอนการแขงขันจึงจําเปนจะตองมีการอบอุน
รางกาย และมีการยืดเหยียดกลามเน้ือท่ีถูกตองและเหมาะสมกับการออกกําลังกายในกีฬาแตละ
ประเภท 
 
การยืดเหยียดกลามเนื้อ 

เปนการเตรียมความพรอมใหกับระบบกลามเนื้อสวนตางๆ ใหทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และชวยลดอันตรายจากการบาดเจ็บตางๆ ท้ังยังเปนการชวยเสริมสรางความแข็งแรง
และความยืดหยุนใหกับระบบขอตอและเสนเอ็นภายในรางกายไดอีกดวย  ควรยืดเหยียดดวยความ
นุมนวล และคอยๆ เพิ่มการยืดเหยียดข้ึนการยืดเหยียดกลามเน้ือ เสนเอ็น และขอตอตางๆ ภายใน
รางกาย  การยืดเหยียดกลามเนื้อหลังการออกกําลังกายเสร็จส้ินเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีนักกีฬาและผูท่ี
ออกกําลังกายทุกคนจะขาดเสียมิได เพราะการยืดเหยียดกลามเน้ือยังมีประโยชนชวยใหกลามเน้ือ
สวนตางๆ ภายในรางกาย ฟนฟูกลับสูสภาวะปกติไดเร็วยิ่งข้ึน ลดอาการตึงและเม่ือยลาของ
กลามเนื้อจึงสงผลใหกลับมาเลนกีฬาหรือออกกําลังกายในวันตอไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
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วัตถุประสงคในการยืดเหยียดกลามเนื้อ  ไพศาล (http://www.fit2home.com/index.) 
1.  เพื่อปองกันอันตรายท่ีจะเกดิข้ึนกับขอตอ ตลอดจนการบาดเจ็บของกลามเนื้อ  
2.  เปนการพัฒนาระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกาย ใหมีประสิทธิภาพดยีิ่งข้ึน ทําใหการ

ฝกซอมและการแขงขันไดผลดียิ่งข้ึน 
3.  ชวยในการผอนคลายกลามเนื้อ หลังการฝกซอมหรือแขงขัน 
4.  ชวยในการลดอาการตึง เกร็ง ของกลามเนื้อ 
5.  ชวยในการลดอันตรายท่ีอาจจะเกิดกับกระดูกสันหลัง 
6.  ชวยพัฒนาความยืดหยุนหรือความออนตัว (Flexibility) 
7.  เพื่อเตรียมความพรอมท้ังสภาพรางกายและจิตใจในการฝกซอมและแขงขัน 
8.  เพื่อทําใหการยืดเหยยีดกลามเน้ือมีประสิทธิภาพ 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการยืดหยุน 

1.  อาการปวดเร้ือรังทําใหกลามเนื้อตึงเครียด (Chronic posture resulting in muscle tension) 
2.  การบาดเจ็บ (Injury) เปนความเสียหายหรืออันตรายตอหนาท่ีหรือโครงสรางของรางกาย 

อันมีสาเหตุจากแรงหรือปจจัยภายนอกท้ังทางกายภาพหรือเคมี ท้ังโดยเจตนา และไมไดเจตนา เชน
อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บจากกีฬา 

3.  อายุ  (Age) ความยืดหยุนของกลามเนื้อจะสามารถทําไดดีในชวงอายุ 20-30 ป จากน้ันความ
ยืดหยุนออนตัวจะลดลงเร่ือย ๆตามวัยท่ีสูงข้ึน เพราะเกิดจากการเปล่ียนแปลงความยืดหยุนของเน้ือ
เยื้อ น้ําไขขอ และระดับกิจกรรมการเคล่ือนไหวของรางกายท่ีลดนอยลง 

4.  เพศ  (Sex) โดยทั่วไปแลวเพศหญิงจะมีความยืดหยุนออนตัวดีกวาเพศชาย เพราะวา
โครงสรางเชิงกรานและฮอรโมนของเพศหญิงนั้นสงผลใหเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีความยืดหยุนดีกวาเพศ
ชาย 
 
เทคนิคการยืดเหยียดกลามเนื้อ  

1. การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี (Static Stretching) เปนการยืดเหยียดกลามเน้ือใน
ลักษณะท่ีใชแรงในการดึง ดัน หรือกดกระทําตอกลามเนื้อใหยืดเหยียด การยืดเหยียดกลามเนื้อ
ลักษณะนี้เราสามารถกระทําได 2 ลักษณะ คือ 

1.1 การยืดเหยียดดวยตัวเอง (Active Static Stretching) 
1.2 การยืดเหยียดโดยผูอ่ืนกระทําให (Passive Static Stretching) 
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การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบ Active Static เปนการยืดกลามเนื้อไปยังจุดตึงสุด (แตไมเจ็บ) 
ของกลามเนื้อแลวรักษาตําแหนงไว  ในขณะท่ีการยืดเหยียดกลามเนื้อ  
Passive Static เปนการยืดแบบมีผูอ่ืนชวยกระทํามีแรงจากภายนอกเสริม (บุคคลหรืออุปกรณ) 
ในชวงของการเคล่ือนไหว 

หลักการในการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี (Static Stretching) ควรยืดเหยียดกลามเนื้อ
ท่ีสําคัญ ไดแก กลามเนื้อตนขาสวนหลังตนขาดานใน นอง และสวนหนาของสะโพก หลังสวนลาง 
อก ไหล บา และตนคอ แขน เปนตน 
 - ความแรง (Intensity) : ใหยืดเหยียดจนถึงจุดท่ีรูสึกวาตึงพอสมควร ไมใชเจ็บ 
 - จํานวนคร้ัง (Repetitions) : ทําซํ้า 3 - 5 คร้ังตอทา 
 - ความถ่ี (Frequency) : อยางนอย 3 วันตอสัปดาห ( ยิ่งบอยยิ่งดี ) 
 - ระยะเวลา (Duration) : ยืดเหยียดคางไว 10 - 30 วินาที 

2. การยืดเหยียดแบบเคล่ือนท่ี (Dynamic Stretching) เปนการยืดเหยียดในลักษณะท่ีทําใหขอตอ
สวนตางๆหมุนหรือเคล่ือนท่ี การยืดเหยียดลักษณะนี้สามารถทําไดพรอมๆกับการอบอุนรางกาย 
(Warm up) 

การยืดแบบ Dynamic มีลักษณะการยืดคลายกับการยืดแบบ Ballistic แตวาจะหลีกเล่ียงการ
กระแทกกลับในการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ การยืดแบบ Dynamic ควรยืดท้ังกอนและหลังการฝก
หรือการแขงขันเพื่อลดการตึงของกลามเนื้อท่ีเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ ซ่ึงไมมีผลกระทบ
ตอความแข็งแรงและกําลัง เหมาะสําหรับกีฬาท่ีใชความแข็งแรงและกําลัง 

3. การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระชาก (Ballistic Stretching) ปฏิบัติโดยใชหลักการซํ้า ๆ กัน 
โดยใหสวนของรางกายไดยืดออกในชวงของการเคล่ือนไหวท่ีกวาง เชน การกระโดดแยกขา ฯลฯ 
วิธีนี้เปนท่ีนิยมกันพอสมควร แตมีขอจํากัด คือ ผูปฏิบัติตองมีพื้นฐานการเคล่ือนไหวท่ีดี และการ
ทําซํ้า ๆ อาจเปนอันตรายทําใหกลามเนื้อยืดมากเกินหรืออาจถึงข้ึนฉีกขาดได 

4.  การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเน้ือ(Prorioceptive Neuromuscular 
Facilitation :PNF) เปนเทคนิคท่ีตองอาศัยผูเช่ียวชาญโดยเฉพาะ เชนนักกายภาพบําบัด หรือท่ี
ชํานาญในการเคล่ือนไหวของรางกาย  เปนการทําใหกลุมกลามเน้ือสามารถยืดไดมากข้ึนจากการท่ี
ออกแรงแบบ isometric กับความตานทานในตําแหนงที่ตึง และคอยๆเพิ่มชวงการเคล่ือนไหว การ
ยืดแบบ PNF มักจะมีผูชวยท่ีจะใหแรงตานทานตอการหดตัวเพื่อเพิ่มชวงของการเคล่ือนไหวใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

Health For Life Training Advisor ; HFLTA cites (1987) กลาวไววา ข้ันตอนแรกของการ
ยืดกลามเนื้อแบบ PNF ควรทํา 3-5 คร้ังตอกลุมกลามเนื้อ ทําการพัก 20 วินาทีระหวางการทําซํ้าใน
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แตละคร้ัง  ซ่ึงมีผลการศึกษาแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพใหผลดีกวาทําเพียงคร้ังเดียว แนะนําให
เลือกการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบ PNF เพียงหน่ึงเทคนิคตอการยืดเหยียดกลุมกลามเนื้อ 

แนวคิดหรือเทคนิคการรักษาของ Kabat, Knott และVoss นั้นเปนท่ีรูจักกันในช่ือเทคนิค 
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มพูนหรือการเรงเราการ
ตอบสนองของกลไกของประสาทและกลามเนื้อ (Neuromuscular Mechanism) โดยการกระตุนผาน 
Proprioceptor เปนแบบแผนการเคล่ือนไหว (Functional Movement Patterns) ท่ีใชฝกเพื่อควบคุม
การทํางานของกลามเนื้อ (Muscle Control) ท้ังในผูปวยออรโธปดิกส และระบบประสาท มีการ
พัฒนาการใชเทคนิคการรักษาในรูปแบบตางๆท้ังเพ่ือการผอนคลาย (Relaxation) และเพิ่มความ
แข็งแรง (Strength) แกกลามเน้ือ โดยอาศัยสวนท่ีแข็งแรงกวาสนับสนุนสวนท่ีออนแรงกวา 
(Irradiation from Stronger to Weaker Muscle Groups)  

Knott และ Voss ไดพัฒนาเทคนิคการรักษาแบบ PNF โดยเขียนเปนหนังสือเกี่ยวกับเทคนิค 
PNFนอกจากนี้ Voss ไดผลักดันใหมีการตั้งโครงการพิเศษสําหรับพัฒนาเทคนิคการออกกําลังกาย
เพื่อการรักษาท่ีมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน (Northwestern University Special Therapeutic 
Exercise Project, NUSTEP) ในป 1966  

เทคนิค PNF มีการใชเทคนิคเพื่อกระตุนตัวรับความรูสึกตาง ๆ (Afferent input) หลาย
เทคนิค ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรงเรา (Facilitatory) และการยับยั้ง (Inhibitory) ผาน
การนําความรูสึก (Sensory Input)  

Knott และ Voss ไดกลาวถึงปรัชญาของเทคนิคไววามนุษยจะใหการตอบสนองท่ีเปนไป
ตามความตองการของชีวิต ซ่ึงมนุษยมีกลไกของรางกายท่ีมีประสิทธิภาพที่จะสามารถทํากิจกรรม
ตางๆ ไดมากมาย และขอจํากัดของการทํากิจกรรมนั้นอยูท่ีโครงสรางของรางกาย นิสัย และ
ประสบการณการเรียนรู เม่ือมีภาวะความผิดปกติของกลไกของระบบประสาทกลามเน้ือ
(Neuromuscular Mechanism) ทําใหประสิทธิภาพในการตอบสนองลดลง ดังนั้น PNF เทคนิคจึง
เกี่ยวของกับการจัดใหเกิดความตองการที่รางกายตอบสนองใหเหมาะสม การเพิ่มพูนกําลังรางกาย
สวนท่ีแข็งแรงกวายอมชวยสวนท่ีออนแอกวา ใหแข็งแรงข้ึน โดยการทํางานรวมกันใหบรรลุตาม
เปาหมาย ดังนั้นใน PNF เทคนิคจะใชกลามเน้ือท่ีแข็งแรงกวาเรงเราใหกลามเนื้อท่ีออนแรงกวามี
การตอบสนองในการทํางานรวมกัน 

เทคนิคในการยืดเหยียดกลามเน้ือแบบ PNF มีการกลาวถึงและถูกนํามาใชหลากหลาย
รูปแบบ  แตเทคนิคท่ีงายและถูกนํามาใชโดยผูฝกสอนกีฬาท่ีตองการพัฒนาทางดานความแข็งแรง
และสมรรถภาพทางกายมากท่ีสุด มีอยูดวยกัน 3 เทคนิคคือ 
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1. เทคนิค Hold - Relax  เทคนิคนี้จะเรียกวาหดตัว - ผอนคลาย หลังจากท่ียืดแบบ 
passive คร้ังแรกท่ีมีการยืดกลามเน้ือเปนหดตัวแบบ ไมเคล่ือนไหว (Isometric Contraction) ของ
กลามเนื้อท่ีตึง (Antagonistic) ประมาณ 7-15 วินาทีหลังจากนั้นผอนคลายกลามเนื้อชา ๆ จากน้ันยืด
กลามเนื้อแบบ Passive เพิ่มชวงการเคลื่อนไหวข้ึนจนถึงตําแหนงท่ีตึง และทําเทคนิคนี้ซํ้าๆ กัน
จนกวาจะไมสามารถเพ่ิมชวงการเคล่ือนไหวไดอีก ควรยืดแบบ Passive คร้ังสุดทายประมาณ 10-15 
วินาที  

เปนเทคนิคท่ีใชไดผลในการท่ีชวงการเคล่ือนไหวลดลงจากอาการตึงของกลามเนื้อ 
(Muscle Tightness) ท่ีดานหนึ่งดานใดของขอ นอกจากน้ัน เทคนิคนี้ใชไดดีในรายท่ีมีอาการ
เจ็บปวดรวมกับการจํากัดการเคล่ือนไหว หรือการเคล่ือนไหวไมไดนั้นมีสาเหตุมาจากความเจ็บปวด   

2. เทคนิค Contract – Relax คือ เทคนิคการเกร็งแลวคลายกลามเนื้อ โดยวิธีเกร็ง
กลามเนื้อแบบไมเคล่ือนไหว (Isometric Contraction) ของกลามเนื้อท่ีตึง (Antagonistic) ประมาณ 
7-15 วินาทีโดยออกแรงใหมากท่ีสุด แลวใหผอยคลายอยางรวดเร็ว แลวใหทํา Isotonic Contraction 
จะชวยใหเพิ่มชวงการเคลื่อนไหวเนื่องจากหลังเกร็งแลวกลามเน้ือมัดนั้นจะลา (Fatigue) แลว
สามารถยืดหรือคลายตัวเอง จึงมีผลทําใหรูสึกผอนคลาย 

เปนเทคนิคท่ีมีท้ังIsometric และ Isotonic Contraction ใชในรายที่มีการจํากัดการ
เคล่ือนไหวของขอ (Joint Limitation) ความแตกตางระหวาง Hold Relax และ Contract Relax ก็คือ
คําส่ังท่ีใช (Verbal Command) และชนิดของการหดตัวของกลามเนื้อท่ีตองการ(Muscle 
Contraction) การใชเทคนิค Contract Relax ทําโดยใหอยูในชวงท่ีมีการจํากัดการเคล่ือนไหว แลวทํา 
Isotonic Contraction ขององคประกอบท่ีเปนการหมุน (Rotation Movement) และมี Isometric 
Contraction ขององคประกอบอ่ืน ๆ โดยใหออกแรงมากท่ีสุด แลวใหผอนคลายอยางรวดเร็ว 
Contract Relax จะเพิ่มชวงการเคล่ือนไหวไดดีกวา Hold Relax แตไมเหมาะจะใชในรายท่ีมีอาการ
ปวดรวมดวย 

3. เทคนิค Slow – Reversal - Hold – Relax คือ การทํา Isometric Contraction ของ 
Antagonistic (Tight Muscle) ในชวงท่ีมีการจํากัดการเคล่ือนไหว เชนมีอาการตึงของกลามเน้ือ
Hamstrings ใหกลามเนื้อ Quadriceps มี Isometric Contraction และคงไวสักครูหนึ่ง แลวผอนคลาย
ชา ๆ เม่ือกลามเนื้อคลายตัวลงแลวใหทํา Isotonic Contraction ตานกับแรงตานเพียงเล็กนอย
(Minimal Resistance) ในชวงท่ีเพิ่มข้ึน แลวเร่ิมเทคนิคนี้ใหมในชวงท่ีมีการจํากัดการเคล่ือนไหวอีก
ซ่ึงทําเทคนิคเชนนี้ซํ้า ๆ จนกวาจะไมสามารถเพ่ิมชวงการเคล่ือนไหวไดอีก 

MichaelและAlter (1998), Robert (1993) กลาววา  PNF เทคนิคนี้จะสามารถชวยเพ่ิม
มุมในการเคล่ือนไหวของขอตอไดเปนอยางดี การเลือกใชเทคนิคในการยืดเหยียดกลามเน้ือนั้น
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ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใช เนื่องจากการยืดเหยียดกลามเนื้อจัดไดวาเปนการกระตุน
การทํางานของกลามเนื้อเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนและหลังการออกกําลังกาย  ดังนั้นการ
ยืดเหยียดกลามเน้ือจึงมีความสําคัญในการกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อกอนและหลังการออก
กําลังกาย 
  
โปรปริโอเซปเตอร (Proprioceptor) 
 พิชิต  ภูติจันทร (2535) กลาวถึงโปรปริโอเซปเตอรในกลามเน้ือ เอ็น และขอตอ วาแบง
ออกเปน 3 ชนิด สรุปไดคือ 

1.  มัสเซิล สปนเดิล (Muscle Spindle) เปนปลายประสาทท่ีสงขาวสารไปสูระบบประสาท
กลางเก่ียวกับการเหยียดกลามเน้ือ ซ่ึงมัสเซิล สปนเดิลมีความไวตอการเหยียดตัวมากมันสามารถ
เหยียดตัวไดเม่ือกลามเนื้อท้ังหมดเหยียดตัว หรือเม่ือเซลลประสาทส่ังการแกรมมา (Gramma Motor 
Neuron) หรือเสนประสาทขนาดเล็กถูกกระตุนโดยมอเตอร คอรแทกซ (Motor Cortex) จากนั้น 
กระแสความรูสึกจะถูกสงไปยังไขสันหลัง เพื่อกระตุนเซลลประสาทส่ังการแอลฟา (Alpha Motor 
Neuron) ซ่ึงเปนเสนประสาทท่ีมีขนาดใหญกวาและทําใหกลามเนื้อหดตัว 

2.  กอลจิ เทนดอน ออรแกน (Gogi Tendon Organs) เปนโปรปริโอเซปเตอรชนิดท่ีมีปลอก
หุม โครงสรางคลายๆ กับมัสเซิล สปนเดิล และมีความไวตอการยืดเหยียด ทําหนาท่ีตรวจสอบ 
ความตึงและการยืดตัวของเอ็นกลามเนื้อ เพื่อสงกระแสความรูสึกนี้ไปยังระบบประสาทกลาง  

3.  จอยต รีเซปเตอร  (Joint Receptor) พบท่ีเอ็นท้ังชนิดเอ็นกลามเนื้อและเอ็นยึดขอตอ เยื่อ
หุมกระดูก กลามเน้ือและปลอกหุมขอตอ เพ่ือสงขาวสารไปยังระบบประสาทกลางเก่ียวกับมุมของ
ขอตอ อัตราเรงขอขอตอ หรือความผิดปกติของขอตอ การสงขาวดังกลาวจะรวมถึงตัวรับความรูสึก
อ่ืนๆ เชน การเห็น การไดยินเสียง ซ่ึงเปนประโยชนในการทรงตัวและการจัดวางตําแหนงของ
รยางคใหถูกตองโดยอัตโนมัติ 
 
ขอควรระวัง  
              -  ไมควรทําในกลามเนื้อท่ีมีอาการเกร็งจนปวด เชน เพิ่งบาดเจ็บใหมๆ เพราะถาใหเกร็ง
เพิ่มข้ึนจะยิ่งทําใหปวดมากข้ึนอีก 
              -  ไมควรใหเกร็งนานมากจนถึงข้ันสูงสุด เพราะจะทําใหหลอดเลือดบริเวณนั้นหดตัวมาก
ข้ึน สงผลใหรางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองคือ เพิ่มความดันโลหิต และเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจได 
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การทดสอบความยืดหยุน (Flexibility Tests)  
ความออนตัวยืดหยุนของกลามเนื้อ มุงเนนถึงการยืดหยุนของกลามเนื้อ เอ็นยึดขอ เอ็น

กลามเนื้อ ตลอดจนมุมการเคล่ือนไหวของขอตอในรางกาย การทดสอบความยืดหยุนของกลามเนื้อ
หลังและขา สามารถวัดไดโดย 

1.  วัดความออนตัว โดยใช Sit  and Reach Test 
2. วัดมุมการเคล่ือนไหว  โดยใชเคร่ือง Goniometer 
3. วัดความยาวกลามเนื้อ โดยใชสายวัด  

การทดสอบน้ีจะสามารถทําไดดีในชวงอายุ 20-30 ป จากน้ันความยืดหยุนออนตัว
จะลดลงเร่ือย ๆตามวัยท่ีสูงข้ึน เพราะเกิดจากการเปล่ียนแปลงความยืดหยุนของเน้ือเยื้อ น้ําไขขอ 
และระดับกิจกรรมการเคล่ือนไหวของรางกายท่ีลดนอยลง โดยท่ัวไปแลวเพศหญิงจะมีความ
ยืดหยุนออนตัวดีกวาเพศชาย เพราะวาโครงสรางเชิงกรานและฮอรโมนของเพศหญิงนั้นสงผลให
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีความยืดหยุนดีกวาเพศชาย  สําหรับความสําคัญของความยืดหยุนออนตัวตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน พบวาคนท่ีมีความออนตัวยืดหยุนของขอตอและกลามเนื้อดี จะสงผลดีตอ
บุคลิกภาพ การเคล่ือนไหวของรางกาย มักไมพบการปวดเม่ือยตามรางกาย ซ่ึงกิจกรรมบริหารกาย
หรือการยืดเหยียดกลามเน้ือเปนประจํา  นอกจากทําใหรางกายมีความออนตัวดีข้ึนแลว ยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหว บรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ ปวดประจําเดือน ลดความตึงเครียด
ระบบประสาทกลามเนื้อ ลดอัตราการหายใจ และอาการความดันเลือดสูงไดดวย 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สาล่ี (2541) ไดกลาววา กลามเนื้อท่ีมีการเรียงตัวกันแบบขนานจะสามารถผลิตแรงดึง
สูงสุดเม่ือความยาวของมัดกลามเนื้อมีการยืดออกไปเกินกวาความยาวในสภาวะปกติเพียงเล็กนอย 
เปนเพราะองคประกอบของความยืดหยุน ซ่ึงทําหนาท่ีสะสมพลังงานแลวปลอยออกไปเหมือน
สปริง ทําใหมีการชวยเพิ่มแรงดึงท่ีกลามเน้ือผลิตข้ึน สอดคลองกับผลงานของ Cornwell et 
al.(2001) กลาววา การเปล่ียนแปลงของการสรางแรงในการหดตัวของกลามเนื้อ (Force or Torque 
Production) อาจจะมีสาเหตุมาจากความสัมพันธของความยาวและความตึงตัวของกลามเนื้อ 
(Length–Tension Relationship)  

อยางไรก็ตามขณะท่ีองคประกอบความยืดหยุน(Series Elastic Component, SEC) และ
พลังงานความยืดหยุน(Elastic Energy)นั้นก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีสําคัญในการอธิบายถึง
เปล่ียนแปลงคาแรงเชิงมุมสูงสุดภายหลังการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ีมากกวา   
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สนธยา (2551) กลาววาการเปล่ียนแปลงของคาแรงเชิงมุมท่ีความเร็ว 120 องศาตอวินาที ท่ี
สงผลตอคากําลังกลามเนื้อตนขาดานหนาขณะท่ีไมมีการยืดเหยียดกลามเนื้อ และภายหลังการยืด
เหยียดกลามเนื้อท้ัง 3 วิธี พบวา การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนที่ มีคาความกําลังกลามเนื้อตน
ขาดานหนามากกวาการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเน้ือ การยืดเหยียด
กลามเน้ือแบบอยูกับท่ี และขณะท่ีไมมีการยืดเหยียดกลามเน้ือ ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจากการยืดเหยียดกลามเน้ือแบบเคลื่อนท่ี และการยืดเหยียดกลามเน้ือแบบกระตุนระบบ
ประสาทกลามเน้ือ มีการกระตุนท่ีตัวรับรูความรูสึกจากกลามเนื้อและขอตอมากกวายืดเหยียด
กลามเนื้อแบบอยูกับท่ี ของกลุมกลามเน้ือท่ีทําหนาท่ีหลัก (Agonist) ในการเคล่ือนไหวและกลุม
กลามเนื้อท่ีทําหนาท่ีตรงกันขาม (Antagonist) โดยการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ี และการยืด
เหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อนั้นเปนการยืดเหยียดกลามเน้ือโดยท่ีมีการ
เคล่ือนไหวของกลามเนื้อตามสภาพจริงในการทดสอบ และยังมีการเปล่ียนแปลงในความยาวของ
กลามเน้ืออยางรวดเร็วทันทีทันใด จึงกอใหเกิดการหดตัวของกลามเน้ืออยางรุนแรง แตการยืด
เหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ีนั้นเปนการยืดเหยียดกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความยาวของกลามเนื้อ ซ่ึงเปน
บริเวณท่ีมีตัวรับรูของระบบประสาทการรับรูการยืดเหยียด (Golgi Tendon Organ) ตั้งอยู ซ่ึงจะมี
การบันทึกการเปล่ียนแปลงในความตึงและสงสัญญาณไปยังระดับไขสันหลังซ่ึงจะมีการตอบสนอง
ขอมูลดังกลาว จากนั้นจะกอใหเกิดปฏิกิริยาการยืดยาวออก จะเปนการยับยั้งกลามเนื้อจากการหดตัว
และเปนผลใหกลามเนื้อมีการผอนคลาย ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของ ราตรี (2539) ไดกลาวไววา 
การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ีเปนการทําใหเกิด Stretch Reflex เกิดแรงตึงตัวของกลามเนื้อไป
กระตุนการทํางานของ Golgi Tendon ผานทางเสนประสาท Ib (Type A) ไปท่ีสมองสวน 
Cerebellum สงผลใหมีการยับยั้งการสงกระแสประสาทกลับมาทางเสนประสาท Ib Afferent ลดลง 
กลามเนื้อมัดท่ีมี Golgi Tendon นั้นจะมีการคลายตัว เชนเดียวกับผลงานของ Bruce (1998) ท่ีกลาว
วาการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ีทําใหกลามเนื้อคลายตัวและมีการลดการตึงตัวของกลามเนื้อ 

ศิวะ และคณะ(2553) ศึกษาผลท่ีเร่ิมอยางรวดเร็วและรุนแรงของการยืดเหยียดกลามเน้ือ
แบบอยูกับท่ี แบบเคล่ือนท่ี และแบบกระตุนระบบประสาท ท่ีมีตอกาลังกลามเน้ือตนขาดานหนา 
วิธีดําเนินการศึกษากลุมประชากรเปนนิสิต ชาย ช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 37 คน โดยทําการทดสอบคากําลังของกลามเนื้อตนขาดานหนาของประชากร
ทุกคน คนละ 4 คร้ัง คือ ขณะท่ีไมมีการยืดเหยียดกลามเน้ือ และภายหลังการยืดเหยียดกลามเนื้อ
แบบอยูกับท่ี, การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ี และแบบการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุน
ระบบประสาทกลามเนื้อ ดวยเคร่ืองไอโซคิเนติค ยี่หอไบโอเด็ก รุนท่ี 3 ท่ีระดับความเร็วเชิงมุม 120 
องศาตอวินาที โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกตางเปนราย
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คูโดยใชวิธีของ Turkey ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี, การยืด
เหยียดกลามเน้ือแบบเคล่ือนท่ี และแบบการยืดเหยียดกลามเน้ือแบบกระตุนระบบประสาท
กลามเนื้อ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ี มีคาเฉล่ีย
ของกําลังกลามเนื้อของกลามเนื้อตนขาดานหนาสูงท่ีสุด (156.28 วัตต) รองลงมาเปนการยืดเหยียด
กลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ (153.30 วัตต) และการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยู
กับท่ี มีคาเฉล่ียการเพิ่มข้ึนนอยท่ีสุด (127.60 วัตต) แตไมพบวามีความแตกตางกันทางสถิติของคา
กําลังกลามเน้ือตนขาดานหนา ระหวางการยืดเหยียดกลามเน้ือแบบเคล่ือนท่ี และการยืดเหยียด
กลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ ดังท่ี Manoel et al. (2008) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของการยืดเหยียดในระยะเฉียบพลันแบบอยูกับท่ี แบบเคล่ือนท่ี และแบบกระตุนระบบประสาท
กลามเนื้อ ท่ีมีผลตอกําลังกลามเนื้อในผูหญิง เพื่อตองการทราบความแตกตางกันของการยืดเหยียด
กลามเนื้อท้ัง 3 แบบ วาการยืดเหยียดกลามเน้ือแบบไหนที่สงผลใหมีกําลังของกลามเนื้อมากท่ีสุด ท่ี
ความเร็วเชิงมุม 60 และ 180 องศาตอวินาที พบวาการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ีในระยะ
เฉียบพลันสงผลตอกําลังกลามเนื้อเพิ่มข้ึน 8.9% ท่ีความเร็วเชิงมุม 60 องศาตอวินาที และ 6.3% ท่ี
ความเร็วเชิงมุม 180 องศาตอวินาที และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ระหวางการยืดเหยียด
กลามเน้ือแบบอยูกับท่ี กับการยืดเหยียดกลามเน้ือแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ แตมี
แนวโนมวาการยืดเหยียดแบบกระตุนระบบประสาทกลามเน้ือสงผลตอคากําลังกลามเน้ือมากกวา
แบบการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี 

Handel และคณะ (1997)ไดศึกษา ผลของโปรแกรมการฝกยืดกลามเนื้อของขาขางเดียวดวย
เทคนิค Contract-Relax (ยืดกลามเนื้อโดยผูอ่ืนยืดใหหลังจากทําการหดตัวของกลามเนื้อมัดนั้นแบบ
คงคาง) ท่ีมีตอประสิทธิภาพการทํางานของกลามเน้ือ ในกลุมนักกีฬา 16 คน นาน 8 สัปดาห ดวย
การวัดคาความออนตัว คาแรงบิดสูงสุด และมุมของขอเขาท่ีมีการหดตัวของกลามเนื้อ ท้ังกอนและ
หลังการฝกดวยโปรแกรมไปแลว 4 และ 8 สัปดาห การวัดคาแรงบิดจะทําภายใตเคล่ือนไหวแบบ
ความเร็วคงท่ี (Isokinetic) ทําการหดตัวของกลามเนื้อแบบยืดยาวออกท่ีความเร็วเชิงมุม 60 และ 120 
องศาตอวินาที ทําการหดตัวของกลามเนื้อแบบคงคางไวท่ี 5 มุมของขอเขาท่ีแตกตางกัน และทําการ
หดตัวของกลามเนื้อแบบหดส้ันเขาท่ีความเร็วเชิงมุม 60, 120, 180 และ 240 องศาตอวินาที ดวย
เคร่ือง Isokinetic Dynamometer เม่ือนําคาท่ีไดจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกับขาขางท่ีไมไดรับ
การฝก (ควบคุม) ผลพบวาขาขางท่ีไดรับโปรแกรมการฝกมีการเพ่ิมข้ึนของคาความออนตัวท้ังแบบ
ทําเองและแบบผูอ่ืนทําให (เพิ่มข้ึน 6.3 องศาของชวงการเคล่ือนไหว) คาแรงบิดสูงสุด (เพิ่มข้ึน 
21.6%) และคางาน (เพ่ิมข้ึน 12.9%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงจะเห็นผลดังกลาวไดอยางเดนชัด
ภายใตเง่ือนไขการหดตัวแบบยืดยาวออก  
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Alter (2004) ไดกลาวเสริมไววา ลักษณะพิเศษของการยืดเหยียดแบบเคล่ือนท่ีนั้นมีผลของ
องคประกอบของความยืดหยุนกลามเนื้อ (SEC) เขามามีบทบาทเกี่ยวของมากกวาการยืดเหยียดแบบ
กระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ และแบบอยูกับท่ี ซ่ึงมีผลตอองคประกอบของความยืดหยุน
กลามเนื้อ (SEC) มีสวนสําคัญในการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว (Fast Movements)  

ดังนั้นประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับผูท่ีนําไปฝกหรือนักกีฬาก็คือ จะทํามีพลังงานยืดหยุนเก็บ
สะสมไวในกลามเนื้อและสามารถท่ีจะนํามาใชเพื่อเพิ่มความสามารถสูงสุดในการทํางานของ
กลามเนื้อ ซ่ึงมีความเห็นตรงกันกับ พงษจันทร (2551) ไดกลาวไววา ความยาวของซารโคเมียรและ
ความตึงตัวของกลามเนื้อจากการหดตัวของเสนใยกลามเนื้อเปนการทํางานของไมโอซินและแอก
ทินฟลาเมนตในกลามเน้ือจะเพิ่มข้ึน ตรงกันขามเม่ือมีการยืดเหยียดกลามเน้ือการซอนกันของซาร
โคเมียรในกลามเนื้อจะลดลง เพื่อยอมใหเสนใยกลามเนื้อยืดยาวออกไป และหากการซอนกันของ
ซารโคเมียรมีระยะการยืดยาวออกในชวงเหมาะสมหรือมีความยาวเทากับความยาวขณะพัก
กลามเนื้อ จะมีแรงหดตัวไดดีท่ีสุด เพราะทุกครอสบริดจในซารโคเมียรจะมีการทํางานพรอมกันกับ
แอกทินและไมโอซินจับกันไดพอดี  

Young และคณะ (2004) ไดทําการศึกษาผลของการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี ในชวง
การอบอุนรางกายท่ีมีตอความยืดหยุนของกลุมกลามเนื้องอขอสะโพกและกลามเนื้อตนขาดานหนา 
โดยใชการวัดดวยวิธี Modified Thomas Test ในชวงการเคล่ือนไหวของขา และความเร็วของเทาท่ี
แตะกับลูกฟุตบอลขณะเตะลูกดวยแรงสูงสุด  ผู เขารวมการศึกษาเปนนักกีฬาฟุตบอลของ
ออสเตรเลียจํานวน 13 คน โดยนักเตะ 7 คน ตองทําการอบอุนรางกายดวยการวิ่งท่ีระดับเกือบสูงสุด 
(Sub-Maximum Running) ขณะท่ีนักเตะอีก 6 คน ตองทําการยืดกลามเนื้อท่ีใชในการงอขอสะโพก
และกลามเนื้อตนขาดานหนาแบบอยูกับท่ี หลังจากนั้นทําการอบอุนรางกายดวยการวิ่งโดยจะทําการ
วัดความยืดหยุนของกลามเนื้อดวยวิธี Modified Thomas Test กอนและหลังการอบอุนรางกายแตละ
แบบ โดยจะมีการบันทึกภาพเคล่ือนไหว (Videotape) เพื่อวัดชวงการเคล่ือนไหวของขาท่ีใชเตะ
บอลและความเร็วขณะท่ีเทาแตะลูกบอล ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติของความ
ยืดหยุนหลังทําการอบอุนรางกายแตละชนิด (p>0.05) และไมพบการเปล่ียนแปลงทางสถิติของการ
อบอุนรางกายดังกลาวตอความสามารถในการเตะลูกบอล (p>0.5) จึงกลาวไดวาการวัดความ
ยืดหยุนของกลามเนื้อดวยวิธี Modified Thomas Test อาจไมสามารถท่ีจะบอกการเปล่ียนแปลงของ
ความยืดหยุนของกลามเนื้อภายหลังการอบอุนรางกายไดอยางทันที และการยืดกลามเนื้อไมมีผลตอ
ชวงการเคล่ือนไหวของขาท่ีใชในการเตะลูกบอลหรือความเร็วของเทาเลย จึงนาจะเปนผลมาจาก
ทักษะของการเตะลูกมากกวา          



14 

 

Unick และคณะ (2005)ไดศึกษาเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการยืดกลามเนื้อแบบอยูกับ
ท่ีและแบบกระชากท่ีมีตอประสิทธิภาพการกระโดดข้ึนในแนวดิ่ง และยังศึกษาตอวากําลังของการ
กระโดดแตกตางกันหรือไม เม่ือเวลาผานไป 15 และ 30 นาที ภายหลังจากการยืดกลามเนื้อ โดย
ผูเขารวมการศึกษาซ่ึงเปนผูหญิงท่ีไดรับการฝกฝนจํานวน 16 คน ท่ีแบงออกเปน 2 กลุม ดวยวิธีการ
สุมดวยจํานวนท่ีเทาๆ กัน จะตองทดสอบการกระโดดดวยชุดทดสอบการกระโดดข้ึนในแนวด่ิง ท้ัง
ในชวงกอนการทําการยืด และชวงหลังจากการยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ีหรือแบบกระชาก ผลท่ีได
แสดงใหเห็นวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติของคะแนนท่ีไดจากการกระโดดข้ึนในแนวดิ่งเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางการยืดแบบอยูกับท่ีและแบบกระชาก จึงกลาวไดวาการยืดกลามเน้ือกอนการ
แขงขันอาจไมมีผลเสียตอประสิทธิภาพการเลนกีฬาของผูหญิงท่ีไดรับการฝกฝนแลว  

Yamaguchi (2005)ทําการศึกษาในนักเรียนชายท่ีมีสุขภาพดีจํานวน 11 คน เพื่อใหเกิดความ
กระจางในเร่ืองผลของการยืดกลามเน้ือแบบอยูกับท่ีนาน 30 วินาที เปรียบเทียบกับการยืดแบบ
เคล่ือนท่ี ท่ีมีตอกําลังของการเหยียดขอเขา โดยผูเขารวมการศึกษาแตละคนตองทําการยืดกลามเนื้อ 
5 กลุมกลามเนื้อของขาสองขาง ท้ังแบบอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ี และแบบไมมีการยืดกลามเนื้อ 
ในวันท่ีตางกัน ทําการวัดกําลังของการเหยียดขอเขาท้ังกอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี 
แบบเคล่ือนท่ี และแบบไมมีการยืดกลามเน้ือ ผลพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติของคากําลัง
เหยียดขอเขา หลังจากการยืดกลามเนื้อท้ังแบบอยูกับท่ี (1788.5 ± 85.7 วัตต) และหลังจากท่ีไมมีการ
ยืดกลามเน้ือ (1784.8 ± 108.4 วัตต) ขณะท่ีพบวากําลังเหยียดขอเขาหลังการยืดกลามเนื้อแบบ
เคล่ือนท่ี (2022.3 ± 121.0 วัตต) มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เม่ือเทียบกับหลังจาก
ท่ีไมมีการยืดกลามเนื้อ จึงอาจกลาวไดวาการยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ีนาน 30 วินาที ไมไดชวยเพิ่ม
หรือลดประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อ แตการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนท่ีจะชวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อได   

Jagger และคณะ (2008) ไดทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลของวิธีการยืดกลามเนื้อแบบ
กระชากและแบบเคล่ือนท่ี ท่ีทําอยางสมํ่าเสมอในชวงอบอุนรางกาย ตอประสิทธิภาพการกระโดด
ข้ึนในแนวดิ่ง (ความสูง แรง และกําลัง) ในอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยท้ังเพศชายและหญิงท่ี
มีสุขภาพดีจํานวน 20 คน อายุระหวาง 22-34 ป (24.8 ± 3 ป) อาสาสมัครท่ีเขารวมการศึกษาท้ังหมด
จะตองทําการยืดกลามเนื้อดวยวิธีการท้ัง 3 แบบ ในชวงเวลา 3 วันท่ีไมติดตอกัน โดยแตละวัน 
ผูเขารวมการศึกษาทุกคนจะตองทําตามวิธีการ 1 ใน 3 แบบ (ไมยืดกลามเน้ือ, ยืดกลามเนื้อแบบ
กระชาก, ยืดกลามเน้ือแบบเคล่ือนท่ี) ใหครบถวนสมบูรณ การวัดความสูง แรง และกําลังของการ
กระโดดข้ึนในแนวดิ่งหลังจากวิธีการยืดกลามเนื้อแตละแบบนั้นจะใชแผนวัดแรงกระโดดของ 
Kistler Quattro ท่ีมีความนาเช่ือถืออยูในระดับดีมาก จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Paired 
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Sample T-test พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติท้ังในเร่ืองระดับความสูง แรง และกําลังของ
การกระโดดขึ้นในแนวดิ่งเม่ือเปรียบเทียบระหวางวิธีการไมยืดกลามเน้ือและวิธีการยืดกลามเน้ือ
แบบกระชาก ขณะท่ีพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเร่ืองของกําลังของการ
กระโดดข้ึนในแนวดิ่งเม่ือเปรียบเทียบระหวางวิธีการไมยืดกลามเนื้อและวิธีการยืดกลามเน้ือแบบ
เคล่ือนท่ี แตไมพบความแตกตางกันทางสถิติในเร่ืองของความสูงและแรงในการกระโดด ผลท่ีได
จากการศึกษานี้จึงแสดงใหเห็นวา ไมวาจะเปนการยืดกลามเนื้อแบบกระชากหรือแบบเคล่ือนท่ีก็ไม
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเร่ืองความสูงและแรงของการกระโดดข้ึนในแนวดิ่งได อยางไรก็ตาม 
หลังจากทําการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนท่ีจะชวยเพิ่มกําลังของการกระโดดข้ึนในแนวดิ่งไดเปน
อยางดี   

O'Sullivan และคณะ (2009) การอบอุนรางกายและการยืดเหยียดกลามเนื้อชวยเพิ่มความ
ยืดหยุนของกลามเนื้อตนขาดานหลังและลดความเส่ียงตอการเกิดการบาดเจ็บได จึงไดทําการศึกษา
ผลระยะส้ันของการอบอุนรางกาย การยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี และการยืดกลามเนื้อแบบ
เคล่ือนไหว ท่ีมีตอความยืดหยุนของกลามเนื้อตนขาดานหลังท้ังในกลุมคนท่ีเคยและไมเคยไดรับ
การบาดเจ็บกลามเน้ือตนขาดานหลัง โดยทําการศึกษากรณีสุมแบบไขว (Randomised Crossover 
Study Design) จํานวน 2 วัน ทําการวัดความยืดหยุนของกลามเนื้อตนขาดานหลังดวยวิธีการวัดชวง
การเคล่ือนไหวของการเหยียดขอเขาแบบผูอ่ืนกระทําให (Passive Knee Extension Range of 
Motion: PKE ROM) ผูเขารวมการศึกษาเปนผูท่ีเคยมีการบาดเจ็บกลามเน้ือตนขาดานหลังจํานวน 
18 คน และเปนผูท่ีไมเคยมีการบาดเจ็บกลามเนื้อตนขาดานหลังจํานวน 18 คน ในท้ัง 2 วันของ
การศึกษา จะทําการวัด PKE ROM ท้ังหมด 4 คร้ัง คือ ชวงกอนการทดลอง ชวงหลังอบอุนรางกาย
ทันที ชวงหลังการยืดกลามเนื้อทันที (แบบอยูกับท่ี หรือแบบเคล่ือนไหว) และชวงพักหลังการยืด
กลามเนื้อไปแลว 15 นาที ผูเขารวมการศึกษาทุกคนตองทําการยืดกลามเน้ือท้ังแบบอยูกับท่ี และ
แบบเคล่ือนไหวแตกระทําคนละวัน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ ANOVA ผลการศึกษาพบวา การ
ทดลองแบบไขวท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันทางสถิติในเร่ืองของระยะเวลาท่ีทําการทดลอง 
(p<0.001) ผลของการวัด PKE ROM หลังการอบอุนรางกายทันทีมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001) และหลังจากการอบอุนรางกายพบวา PKE ROM มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติหลังการยืดแบบอยูกับท่ี (p=0.04) แตพบวามีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังการยืดแบบ
เคล่ือนไหว (p=0.013) นอกจากนี้ยังพบวาการเพ่ิมข้ึนของคา PKE ROM หลังการอบอุนรางกายและ
การยืดแบบอยูกับท่ี กลับมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากการพัก 15 นาทีหลังการยืด
กลามเน้ือ (p<0.001) แตคา PKE ROM ยังคงมากกวาในชวงกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001) แตไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางกลุมท่ีเคยและไมเคยมีการบาดเจ็บ
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กลามเนื้อตนขาดานหลัง พบวากลุมท่ีเคยมีการบาดเจ็บกลามเนื้อตนขาดานหลังจะมีคา PKE ROM 
เพิ่มข้ึนมากกวากลุมท่ีไมเคยบาดเจ็บภายหลังทําการอบอุนรางกายและยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี แต
ไมมีความแตกตางทางสถิติ จึงกลาวไดวาการอบอุนรางกายสามารถเพ่ิมความยืดหยุนของกลามเนื้อ
ตนขาดานหลังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี สามารถเพิ่มความยืดหยุน
ของกลามเนื้อตนขาดานหลังไดขณะท่ีการยืดแบบเคล่ือนไหวไมไดชวยเพิ่มความยืดหยุนกลามเนื้อ
ตนขาดานหลังแตอยางใด ดังนั้นผลของการอบอุนรางกายและการยืดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี 
สามารถเพิ่มความยืดหยุนของกลามเน้ือไดดีในผูท่ีมีความยืดหยุนลดลงหลังการบาดเจ็บกลามเน้ือ
แตยังไมเห็นผลชัดเจนทางสถิติ       

Amiri-Khorasani และคณะ (2010) ศึกษาผลของการยืดกลามเน้ือแบบอยูกับท่ี แบบ
เคล่ือนท่ี และแบบอยูกับท่ีรวมกับเคล่ือนท่ี ในชวงของการอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย ตอ
ความคลองแคลววองไวท่ีทดสอบดวยวิธีการ Illinois Agility Test (IAT) ในนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
จํานวน 19 คน (อายุ 22.5 ± 2.5 ป, สวนสูง 1.79 ± 0.003 เมตร, น้ําหนักตัว 74.8 ± 10.9 กิโลกรัม) 
โดยจะทําการวัดความคลองแคลววองไวภายหลังจากทําการยืดกลามเน้ือดวยวิธีการตางๆ กัน คือ 
แบบอยูกับท่ี แบบเคล่ือนท่ี แบบอยูกับท่ีรวมกับเคล่ือนท่ี และแบบไมมีการยืด นักกีฬาท่ีเขารวม
การศึกษาสามารถแบงออกเปนกลุมท่ีมีประสบการณในการเลนฟุตบอลนอยและมาก (5.12 ± 0.83 
และ 8.18 ± 1.16 ป) ผลการศึกษาพบวาเวลาท่ีทําไดในการทดสอบความคลองแคลววองไวมีคา
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังภายหลังจากการที่ไมไดยืดเม่ือเปรียบเทียบระหวางแบบไมไดยืด
กลามเนื้อและแบบยืดอยูกับท่ี ภายหลังจากการยืดแบบเคล่ือนท่ีเม่ือเปรียบเทียบระหวางแบบยืดอยู
กับท่ีและแบบยืดเคล่ือนท่ี และภายหลังจากการยืดแบบเคล่ือนท่ีเม่ือเปรียบเทียบระหวางแบบยืด
เคล่ือนท่ีและแบบยืดอยูกับท่ีรวมกับเคล่ือนท่ี โดยมีคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาท่ี
ไดจากการทดสอบความคลองแคลววองไวหลังการยืดแตละวิธี ดังนี้ 14.18 ± 0.66 วินาที (แบบไมมี
การยืด) 14.90 ± 0.38 วินาที (ยืดแบบอยูกับท่ี) 13.95 ± 0.32 วินาที (ยืดแบบเคล่ือนท่ี) และ 14.50 ± 
0.35 วินาที (ยืดแบบอยูกับท่ีรวมกับเคล่ือนท่ี) โดยพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหวางกลุมท่ีมีประสบการณในการเลนมากและนอยภายหลังจากการที่ไมไดยืดกลามเนื้อและการ
ยืดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ี แตพบวาภายหลังการยืดแบบเคล่ือนท่ีมีการลดลงของเวลาท่ีใชในการ
ทดสอบความคลองแคลววองไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับการยืดแบบอยูกับท่ีท้ัง
ในกลุมท่ีมีประสบการณในการเลนมากและนอย การยืดแบบเคล่ือนท่ีในชวงการอบอุนรางกายจึง
สงผลใหเกิดการเตรียมความพรอมของประสิทธิภาพความคลองแคลววองไวไดดี อีกท้ัง นักกีฬาท่ีมี
ประสบการณในการเลนท่ีมากก็จะมีทักษะความคลองแคลววองไงท่ีดีข้ึนตามจํานวนปท่ีไดรับการ
ฝกฝนหรือเลนกีฬาฟุตบอล  
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จากการท่ีวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาอเมริกัน (American College of Sports 
Medicine,ACSM) ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการฝกความยืดหยุนไววาใหฝกโดยเนนการยืดเหยียด
กลามเน้ือเฉพาะมัดหลักๆ ของขอตอนั้นๆ (Major Joint) ก็เพียงพอแลว แตก็ยังไมมีงานวิจัยท่ีมา
สนับสนุนขอแนะนําดังกลาวมากนั้น และยังไมทราบวาวิธีการยืดแบบใด (ท้ังในเร่ืองของเทคนิค
และระยะเวลาการยืด) จึงจะทําใหเกิดการเพิ่มความยืดหยุนดังกลาว Sainz de Baranda และ Ayala 
(2010) จึงไดทําการวิจัยทางคลินิกเพ่ือตองการทราบวาวิธีการฝกความยืดหยุนตามขอแนะนําของ 
ACSM สามารถท่ีจะเพิ่มชวงการเคล่ือนไหวของการงอขอสะโพกไดหรือไม ผูเขารวมการวิจัยเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีมีรางกายสมบูรณแข็งแรงจํานวน 173 คน เปนเพศชาย 122 คน (อายุ 21.3 ± 
2.5 ป, สวนสูง 176.33 ± 8.35 เซนติเมตร, น้ําหนักตัว 74.42 ± 10.80 กิโลกรัม) และเพศหญิง 51 คน 
(อายุ 20.7 ± 1.6 ป, สวนสูง 163.43 ± 6.57 เซนติเมตร, น้ําหนักตัว 60.12 ± 7.88 กิโลกรัม) โดยแบง
ออกเปน 7 กลุมการทดลองดวยวิธีการสุม คือ กลุมความคุมท่ีไมมีการฝกยืดกลามเนื้อ 1 กลุม และ
กลุมท่ีมีการฝกยืดกลามเนื้อ 6 กลุม โดยท้ัง 6 กลุม ตองทําการยืดกลามเนื้อตามโปรแกรมและวิธีการ
ท่ีแตละกลุมไดรับเปนระยะเวลา 12 สัปดาห อันประกอบดวยการฝกยืดกลามเนื้อ 180 วินาทีตอวัน 
จํานวน 3 คร้ังตอสัปดาห โดยแตละกลุมจะมีเทคนิค [กระทําเอง (Active) หรือ ผูอ่ืนกระทําให 
(Passive)] และระยะเวลา (15, 30 หรือ 45 วินาที) ในการยืดแตละคร้ังตางกันไปใน 6 กลุมนั้น 
กระทําการวัดชวงการเคล่ือนไหวของการงอขอสะโพกแบบผูอ่ืนกระทําให (Passive Range of 
Motion: PROM) ดวยวิธีการยกขาท้ังสองขางข้ึนตรงๆ (Bilateral Straight-Leg Raise Test) ในชวง
กอน ระหวาง (สัปดาหท่ี 4 และ 8) และหลังจบโปรแกรมการฝก (สัปดาหท่ี 12) ผลการศึกษาพบวา 
หลังจากการฝกโปรแกรมยืดกลามเน้ือมีการเพิ่มข้ึนของชวงการเคล่ือนไหวของการงอขอสะโพก
แบบผูอ่ืนกระทําใหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในท้ัง 6 กลุมท่ีมีการฝกยืดกลามเนื้อ แตไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบระหวางแตละกลุมท่ีแบงตามเทคนิคและระยะเวลาในการยืด
กลามเนื้อ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวา ขณะท่ีคาชวงการเคล่ือนไหวของการงอขอสะโพกแบบผูอ่ืน
กระทําใหในกลุมควบคุมลดลง (Delta PROM: -0.08 Degrees, 95% Confidence Interval [CI] = -
2.3 to 5.3) กลุมทดลองท่ีมีการฝกยืดท้ัง 6 กลุมจะมีคาเพิ่มข้ึน (Delta PROM: 15.14 Degrees, 95% 
CI = 10.19 to 23.56) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากการฝกยืดกลามเนื้อ 12 สัปดาห (p<0.05) จึง
กลาวไดวาการฝกยืดกลามเนื้อตามคําแนะนําของ ACSM ก็สามารถเพ่ิมชวงการเคล่ือนไหวของการ
งอขอสะโพกในวัยหนุมสาวท่ีรางกายสมบูรณแข็งแรงได   
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Ayala และคณะ (2010) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการยืดกลามเนื้อแบบกระทําดวยตนเองที่
มีตอชวงการเคล่ือนไหวของการงอขอสะโพกในนักกีฬาฟุตซอลอาชีพหญิงจํานวน 18 คน แบง
ออกเปน 2 กลุม ดวยวิธีการสุม คือ กลุมควบคุมท่ีไมมีการยืดกลามเนื้อและกลุมทดลองท่ีทําการยืด
กลามเน้ือ โดยทําการวัดความยืดหยุนของกลามเน้ือตนขาดานหลังดวยการวัดชวงการเคล่ือนไหว
ของการงอขอสะโพกแบบผูอ่ืนกระทําใหทีละขาง (Unilateral Passive Straight Leg Raise Test) ท้ัง
ในชวงกอน (สัปดาหท่ี 2, 4 ,6 กอนเร่ิมโปรแกรมยืดกลามเนื้อ) ระหวาง (สัปดาหท่ี 2, 4, 6, 8 ของ
โปรแกรมการยืดกลามเนื้อ) และหลัง (สัปดาหท่ี 2,4 หลังจากจบโปรแกรม) โปรแกรมการยืด
กลามเนื้อแบบกระทําเองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาโปรแกรมการยืดกลามเน้ือ
แบบกระทําเอง 8 สัปดาห สามารถเพิ่มชวงการเคล่ือนไหวของการงอขอสะโพกได 26.0 ± 8.8% 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ 4 สัปดาหหลังจากจบโปรแกรมการยืดกลามเนื้อพบวาชวง
การเคล่ือนไหวในการงอขอสะโพกจะลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

กีฬาในประเทศไทยท่ีมีการกลาวถึงการยืดเหยยีดกลามเนือ้ เชนกฬีาวอลเลยบอลซ่ึงเปน
กีฬาท่ีมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา เทคนิคท่ีใชยดืเหยยีดกลามเนื้อหลังจากการฝกจึงเปนแบบ 
Dynamic และแบบ PNF (Contract – Relax) โดยใหนกักฬีาจับคูกนัเพื่อชวยเหลือกันในการยืด
เหยยีดแตละทาทุกสวนของรางกาย  

กีฬาเทนนิสใชการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบ Dynamic สําหรับชวงการ Warm up และการยืด
เหยียดกลามเนื้อแบบ Static สําหรับการ Cool down 
 


