
บทที่  7 
การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกก าลังกายด้วยแอโรบิกดานซ์ 

(Aerobic Dance Injuries) 
 

การบาดเจบ็จากการออกก าลงักาย เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาถ้าบุคคลนั้นประมาทหรือ
ขาดความระมดัระวงัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การออกก าลงักายแบบแอโรบิกดานซ์ ซ่ึงเป็นการออกก าลัง
กายท่ีมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาในทุกทิศทาง มีการใช้กล้ามเน้ือทุกส่วนของร่างกาย บางคร้ังมีการ
กระโดด   มีการวิ่งซ่ึงการเคล่ือนไหวในลกัษณะน้ี  ถ้าผูอ้อกก าลงักายไม่รู้จกัการป้องกนัตนเอง และ
ขาดความรู้ท่ีถูกตอ้งในการเคล่ือนไหวร่างกายอาจท าใหเ้กิดการบาดเจ็บได ้ การบาดเจ็บบางคร้ังอาจไม่
รุนแรง เช่น  ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ การเคล็ ด ขัดยอกตามข้อต่ าง   ๆ   ซ่ึ งมักจะหายได้ เองโดย
กระบวนการซ่อมแซมตามปกติของร่างกาย หรืออาจรุนแรงจนร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมให้กลบัคืน
ไดเ้องตามธรรมชาติ   เช่น กระดูกหกั  หรือขอ้เคล่ือน แต่การบาดเจ็บเล็ก  ๆ น้อย ๆ  แต่บ่อยคร้ังก็อาจ
เป็นสาเหตุใหไ้ดรั้บการบาดเจ็บเร้ือรังและรุนแรงได ้ จึงจ าเป็น ตอ้งไดรั้บการดูแลจากแพทย ์
ผูเ้ช่ียวชาญ  การบาดเจ็บแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่ถา้ไดท้ราบถึงสาเหตุหรือปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็นั้น ก็สามารถหาทางป้องกนัหรือเตรียมวธีิแกไ้ขไดท้นัเหตุการณ์ การบาดเจ็บท่ี
มกัพบจากการเตน้แอโรบิกดานซ์  ไดแ้ก่  การเจบ็ขอ้เข่า  ขอ้เทา้และการปวดหลงั   

 
อาการบาดเจ็บจากการเต้นแอโรบิกดานซ์ 

เน่ืองจากแอโรบิกดานซ์เป็นกิจกรรมการออกก าลงักายท่ีมีการเคล่ือนไหวเกือบตลอดเวลาและ
ถา้ผูเ้ตน้เคล่ือนไหวไม่ถูกตอ้งหรือใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมก็จะท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้จึงมกัพบว่าผู ้
เตน้แอโรบิกดานซ์หลายคนตอ้งหยุด  ออกก าลงักายท่ีตนช่ืนชอบเน่ืองจากบาดเจ็บ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้
หลายสาเหตุ  เช่น   อุบติัเหตุจากการกระโดด  บิดตวั หรือล่ืนไถล  การใช้งานเกินก าลงัโดยเตน้วนัละ
หลาย ๆ รอบหรือเตน้ในท่าเดิมซ ้ า ๆ  นานเกินไป  การยืดเหยียด กล้ามเน้ือก่อนและหลงัการเต้นไม่
เพียงพอ การเตน้ผดิเทคนิค  การเลือกระดบั ความยากง่ายของการเตน้ไม่เหมาะสมและการมีโครงสร้าง
ของร่างกายผิดปกติ หรือเกิดจากโรคประจ าตวั   นอกจากน้ีเส้ือผา้   รองเท้าท่ีสวมใส่  สภาพพื้นท่ี
รองรับ การเตน้ก็ส่งผลใหมี้การบาดเจบ็ข้ึนได ้ ซ่ึงอาการบาดเจ็บจากแอโรบิกดานซ์ท่ีพบไดบ้่อย มี
ดงัน้ี     

1. อาการปวดหลงัร้าวลงขา  เกิดจากการอกัเสบของกลา้มเน้ือหรือ เส้นประสาทบริเวณหลงั 



  
- 162 - 

เน่ืองจากการเตน้ท่ีไม่ถูกตอ้ง   เตน้มากหรือนานเกินไป หรือเกิดจากการถูกกดทบัการมีพงัผืดเกาะรัด
เส้นประสาทไว ้ ท าใหมี้การปวดหลงั  แลว้ร้าวลงไปขา   

การรักษาและการป้องกนั ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือก่อนและหลงัการเตน้แอโรบิกดานซ์ 
อย่างเพียงพอและควรฝึกกลา้มเน้ือหลงัให้มีความแข็งแรง  หลีกเล่ียงการกม้-เงยหลงัหรือบิดตวัอย่าง
เร็ว     

2. อาการปวดร้าวบริเวณหวัไหล่ เกิดจากการอกัเสบของเอ็นรอบขอ้ไหล่  เน่ืองจากการ 
หมุนหัวไหล่   การเหวี่ยงสะบดัอยา่งรวดเร็วและมุมกวา้งเกินปกติหรืออาจเกิดจากการยก-กางแขนท่า
เดียวซ ้ ากนันาน ๆ  จนลา้  

การรักษาและการป้องกนั ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือรอบ   ๆ  หวัไหล่และออกก าลงักายเพิ่ม 
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ืออยูเ่สมอ หมัน่เคล่ือนไหว ขอ้ไหล่ในทิศทางต่าง  ๆ   
 3.   การเจ็บบริเวณหน้าแข้ง   เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มกระดูก หน้าแข้งหรือกลุ่ม
กลา้มเน้ือบริเวณหนา้แขง้ บางคร้ังอาจเกิดการแตกร้าวของ กระดูกก็เป็นได้  เน่ืองจากพื้นห้องไม่
เหมาะสมท าให้มีแรงกระแทกจากพื้นสะทอ้น กลบัมาท่ีขาหรือไม่ก็จากการเสียดสีของเน้ือเยื่อกระดูก
การเคล่ือนไหวไม่ถูกตอ้ง และการอบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอ     

การรักษาและการป้องกนั ใชค้วามเยน็ประคบบริเวณท่ีเจบ็ใน    4  ชัว่โมง  ยดืเหยยีด 
กลา้มเน้ือหน้าแขง้และกลา้มเน้ือน่องก่อนและหลงัการเตน้แอ โรบิกดานซ์  พยายามเลือกรองเทา้ท่ีมี
พื้นรองรับแรงกระแทกท่ีดีและเตน้บนพื้นท่ีไม่แขง็มาก     

4.   อาการเจบ็บริเวณโคนน้ิวหวัแม่เทา้เกิดจากการอกัเสบหรือ การแตกร้าวของกระดูกเล็ก ๆ
ซ่ึงเป็นจุดรับน ้ าหนกัอยู่ใตห้ัวแม่เทา้  เน่ืองจากในขณะเตน้แอโรบิกดานซ์มีการกระโดดหรือเขยง่เทา้
ในขณะเคล่ือนไหวมากเกินไป จึงท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้  

การรักษาและการป้องกนั มีการเคล่ือนไหวอยา่งถูกวธีิและควรเลือกรองเทา้ท่ี 
เหมาะสมหรือใช้อุปกรณ์เสริมแก้ไขความบกพร่องของรองเท้า จะช่วยลดอาการอกัเสบและลดแรง
กระแทกของเทา้ได ้     

5.   อาการบาดเจบ็บริเวณส้นเทา้หรือเรียกกนัง่าย  ๆ ว่า   “รองช ้ า”  เกิดจากการท่ีพังผืด
บริเวณส้นเทา้ไดรั้บแรงกระแทกในขณะเตน้แอโรบิกดานซ์ บ่อยคร้ังจนเกิดการอกัเสบ และส่งผลให้
เกิดการเจบ็ปวดบริเวณส้นเทา้โดย มีสาเหตุมาจากการท่ีเท้าส่วนหน้าและส่วนหลังขาดความมัน่คง
แขง็แรง ก็จะท าใหเ้ทา้มีการบิดคว  ่ามากกวา่ปกติ  จึงท าใหเ้กิดการอกัเสบของส้นเทา้หรือ อาจเกิ ดจาก
การสะสมของแคลเซียม  (หินปูน) อยา่งชา้ ๆ  บริเวณส้นเทา้     

การรักษาและการป้องกนั ใหย้ดืเหยยีดเอน็ใตฝ่้าเทา้ ส้นเทา้และเอน็ร้อยหวาย  
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รวมถึงการลดแรงกระแทกของเทา้ และการสวมใส่รองเทา้ท่ีมี พื้นหนานุ่มจะช่วยป้องกนัการบาดเจ็บ
บริเวณส้นเทา้ได ้    
 6.   อาการบาดเจ็บบริเวณโคง้ใตฝ่้าเทา้  เกิดจากการอกัเสบของเอ็นฝ่าเทา้ท่ีเกาะจากส้นเทา้ไป
ยงัน้ิวเทา้  เน่ืองจากมีแรงกระแทกบริเวณฝ่าเทา้ และส้นเทา้บ่อย  ๆ  การเขย่งเทา้ขณะเตน้หรืออาจเกิด
จากการท่ีมีฝ่าเทา้แบนโคง้ใตฝ่้าเทา้นอ้ยผดิปกติ   

การรักษาและการป้องกนั พกัและนวดคลึงบริเวณใตโ้คง้ฝ่าเทา้ เบา  ๆ ออกก าลงักาย 
เพิ่มความแขง็แรงของเอ็นดว้ยการงุม้ฝ่าเทา้เขา้-ออก และการเขยง่เทา้ นอกจากน้ีการเลือกรองเทา้ท่ีมี
ส่วนเสริมพยงุส่วนโคง้ของเทา้จะช่วยป้องกนัการเกิดการอกัเสบของเอ็นได ้   
 7.  การบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายและน่องเป็นการอกัเสบ หรือ การตึงของกลา้มเน้ือบริเวณ
เอน็ร้อยหวายและน่อง เน่ืองจากการใชก้ลา้มเน้ือ บริเวณนั้นนานเกินไป   
 การรักษาและการป้องกนั โดยการยืดเหยียดกลา้มเน้ือน่องและ เอ็นร้อยหวายอยา่งเพียงพอจะ
ช่วยป้องกนัการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึน 

การบาดเจ็บบริเวณกล้ามเน้ือ 
กล้ามเน้ือท่ีใช้ในการเคล่ือนไหวคือ  กล้ามเน้ือลาย  โดยแต่ละเส้นใยของกล้ามเน้ือจะ 

รวมกนัเป็นมดักลา้มเน้ือ  ถา้มีการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  กลา้มเน้ือจะแข็งแรงมีความอดทนต่อ
ความเม่ือยลา้ มีความยดืหยุน่ตวัดีเม่ือเกิดแรงกระตุกกระชากท าให้เกิดการบาดเจบ็ไดย้าก   การบาดเจ็บ
ของกลา้มเน้ือ  มีดงัน้ี 

1.  ตะคริว (Cramp)  เกิดจากการหดเกร็งตวัชัว่คราวของมดักลา้มเน้ือทั้งมดั  ท าให้เป็นกอ้น
หรือเป็นลูกจะมีอาการเจ็บปวดมาก  อยูน่อกเหนือการบงัคบัของจิตใจ  อาจเกิดไดบ้่อย ๆ  และซ ้ าท่ีเดิม
หรือเป็นหลาย ๆ มดัพร้อม ๆ กนั  สาเหตุเกิดจากกล้ามเน้ือไม่แข็งแรงไม่ได้รับการฝึกอย่างเพียงพอ  
เม่ือใช้งานมากเกินไปจะท าให้เกิดเป็นตะคริวได ้ นอกจากน้ีการท่ีร่างกายขาดเกลือแร่  เช่น  แคลเซียม  
หรือในสภาพอากาศเยน็หรือการรัดผา้ยึดแน่นเกินไป  เลือดมาเล้ียงกลา้มเน้ือน้อยจะท าให้เกิดตะคริว
ง่ายข้ึน 

การรักษา  ให้หยุดพกัทนัที  เหยียดยึดกล้ามเน้ือมดันั้นให้เต็มท่ี ประมาณ  5 – 10  นาที  
เม่ือคลายการเกร็งตวัแลว้จึงนวดดว้ยน ้ ามนัร้อนเบา ๆ ห้ามจบับีบหรือขย  า  เพราะจะท าใหก้ลา้มเน้ือหด
ตวัเกร็งเป็นตะคริวอีก 

การป้องกนั   
1)  บริหารกลา้มเน้ือทุกส่วนของร่างกายใหแ้ข็งแรงอยูเ่สมอโดยเฉพาะกลา้มเน้ือขา 
2)  ควรอบอุ่นร่างกายให้เพียงพอก่อนการออกก าลงักาย 



  
- 164 - 

3)  ด่ืมน ้าและเกลือแร่ให้เพียงพอ  ก่อน  ภายหลงั และขณะท่ีออกก าลงักาย  เพื่อใหมี้ความ
สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายอยูเ่สมอ 

2.  กล้ามเน้ือบวม (Muscle Swelling)  เป็นการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการบวมของกล้ามเน้ือ
ในช่องวา่งท่ีจ  ากดั  เพราะมีเยื่อพงัผืดท่ีเหนียวห่อหุ้มอยู ่ ท  าให้ปวดมาก  เกิดจากการมีเลือดไปเล้ียงมดั
กล้ามเน้ือหรือกลุ่มมัดกล้ามเน้ือนั้นน้อย  เกิดจากการใช้งานหนักเกินไป  ในขณะท่ีกล้ามเน้ือไม่
แขง็แรงพอ 

การรักษา  ให้หยุดการออกก าลงักายทนัที  พกัโดยวางอวยัวะส่วนท่ีปวดในแนวราบ ไม่
ยกสูงเหนือระดบัหัวใจและไม่พนัผา้ยืดถา้อาการไม่ดีข้ึน  ตอ้งผา่ตดัเพื่อเปิดช่องเยื่อบุ  กลา้มเน้ือ เพื่อ
ระบายความดนัภายในช่องไดล้ดลงโดยเร็ว 

การป้องกนั 
1)  การเร่ิมออกก าลงักายตอ้งเร่ิมทีละนอ้ย  และบริหารกลา้มเน้ือใหแ้ข็งแรง 
2) ขณะออกก าลงักาย  เม่ือเกิดอาการปวดกลา้มเน้ือหนา้แขง้หรือน่องให้หยดุพกัทนัที 

3. กล้ามเน้ือช ้า (Contusion)  เกิดจากกลา้มเน้ือถูกกระแทกดว้ยของแข็ง ท าให้หลอดเลือดท่ี
ไปเล้ียงกลา้มเน้ือฉีกขาดมีเลือดออกคัง่อยูใ่นกลา้มเน้ือถา้รักษาไม่ถูกตอ้ง เลือดท่ีคัง่จะจบักนัเป็นกอ้น
เหนียว  เกิดเป็นพงัผดืท าใหก้ลา้มเน้ือท างานไดไ้ม่เต็มท่ีเกิดการเจ็บปวดได ้

การรักษา  ให้หยุดพกัทนัทีพร้อมประคบน ้ าแข็งประมาณ  10-15  นาที  เพื่อป้องกนัไม่ให้
เลือดออก  จากนั้นใช้ผา้ยึดพนัทบักลา้มเน้ือส่วนนั้น  เพื่อจะไดมี้แรงกดและหยุดการเคล่ือนไหวของ
กลา้มเน้ือมดันั้น  จากนั้น  1-2  วนั  ให้ประคบร้อนหรือนวดดว้ยน ้ ามนัร้อนเบา ๆ  เพื่อให้เลือดกระจาย
ตวัและถูกดูดซึมกลบัไป 

การป้องกัน   บริหารกลา้มเน้ือใหแ้ข็งแรงอยูเ่สมอ  เพื่อวา่เม่ือเกิดการบาดเจบ็จะไดไ้ม่เสีย
หนา้ท่ีไปมากนกั 

4.  กล้ามเน้ือฉีกขาด (Rupture)  เกิดจาก  2  สาเหตุ สาเหตุแรกได้จากแรงกระทบภายนอก  
เกิดจากการกระทบของแข็งท่ีแรงมาก  ท าให้กล้ามเน้ือถึงกับฉีกขาด  มีเลือดออกมาก สาเหตุท่ีสอง
ไดแ้ก่ จากตวักลา้มเน้ือเอง เกิดจากการกระตุกของกลา้มเน้ือ หรือการเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนไหวโดย
ทันที ท าให้มีการหดเกร็งของกล้ามเน้ือมดันั้นโดยฉับพลันเกิดการฉีกขาดข้ึน   ความรุนแรงของ
กลา้มเน้ือฉีกขาด  มี  3  ระดบั  คือ 

ระดับท่ี 1  ฉีกขาดน้อยกว่า 10% บวมเล็กน้อยหรือไม่บวม ปวดไม่มากออกก าลังกาย
ต่อไปได ้

ระดบัท่ี 2  ฉีกขาด  10 – 50% บวมมากข้ึน ปวดมาก ออกก าลงักายต่อไปไม่ไดพ้อเดินได ้
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ระดบัท่ี 3  ฉีกขาด  50 – 100%  บวมมาก  ปวดนอ้ย  ออกก าลงักายต่อไปไม่ได ้ เดินไม่ได ้ 
เพราะกลา้มเน้ือไม่สามารถท างานได ้

การรักษา  ให้หยุดทนัที  พกั และประคบน ้ าแข็ง 15 – 20 นาที  พกั  5  นาที  สลบักนัไป  
จนการบวมไม่เพิ่มข้ึนพร้อม ๆ กบัใชผ้า้ยืดรัดให้เกิดแรงกดบริเวณนั้น  ให้ยกส่วนปลายสูงข้ึนเพื่อให้
เลือดไหลเวียนกลบัสู่หวัใจไดส้ะดวก  หลงัจากนั้น  1 – 2 วนั ให้ประคบดว้ยความร้อน  เพื่อให้หลอด
เลือดบริเวณนั้นขยายตวัจะไดดู้ดซบัเอาเลือดท่ีออกกลบัไป (ธีรวฒัน์  กุลทนนัทน์ , 2548 : 46-48) 

การบาดเจ็บบริเวณเอน็ 
เอ็นเป็นตวัเช่ือมระหว่างกลา้มเน้ือและกระดูก  มีหน้าท่ีหดตวั  ท าให้เกิดการเคล่ือนไหวได้

ประกอบดว้ย  เอ็น และเยือ่หุม้เอ็น  การบาดเจ็บท่ีเอ็นน้ีมกัเกิดจากการใชง้านมากเกินไป การ บาดเจ็บท่ี
เก่ียวกบัเอน็มีดงัน้ี 

1.  ปลอกหุม้เอน็อกัเสบ  (Teno – vaginitis) 
2.  เยือ่หุม้เอน็อกัเสบ (Paratendinitis, peritendinitis) 
3.  เอน็อกัเสบ (Tendinitis) 
4.  เอน็ฉีกขาด (Tendon  rupture) 
เกิดจากการเคล่ือนไหวท่ีต่อเน่ืองเป็นเวลานานและมีการเปล่ียนทิศทางอยา่งรวดเร็วฉบัพลนั  

ท าใหเ้กิดการฉีกขาดของเอ็นเป็นบางส่วน  เกิดอาการบวม   กดเจบ็  ปวด 
การรักษา  ให้หยุดทันที   พักและประคบเย็น  ให้ยาต้านการอักเสบร่วมกับการท า

กายภาพบ าบดั 
การป้องกัน  บริหารกลา้มเน้ือให้แข็งแรงอยูเ่สมอ  เอน็ก็จะแข็งแรงตามไปดว้ย  หลีกเล่ียง

การออกก าลงักายท่ีตอ้งเปล่ียนทิศทางและความเร็วอย่างกะทนัหนั (ธีรวฒัน์  กุลทนนัทน์ , 2548 : 49-
50) 

การบาดเจ็บบริเวณข้อต่อ 
ขอ้ต่อประกอบด้วยปลายกระดูกตั้งแต่  2  ช้ินข้ึนไปต่อกนั  โดยมีกระดูกอ่อนหุ้มท่ีปลาย

กระดูก  และปกคลุมโดยรอบดว้ยเยือ่บุขอ้ต่อท่ีท าหนา้ท่ีสร้างน ้ าหล่อล่ืน  และมีส่วนควบคุมห่อหุ้มให้
แขง็แรงมัน่คงดว้ยเอน็ยึดขอ้และหมอนรองกระดูกอ่อน  การบาดเจบ็ท่ีขอ้ต่อ  ไดแ้ก่ 

1.  ข้อเคล็ด  ข้อแพลง (Sprain)  เกิดจากการฉีกขาดของเอ็นท่ียึดข้อท่ีพบบ่อยคือ ข้อเท้า    
ขอ้เข่า  ซ่ึงมีเอ็นยึดอยู่หลายกลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเอ็นหลายมดั  แต่ละมดัประกอบด้วยเส้นใย
เล็ก ๆ เรียงตวักอดกนัแน่นในมดัตามความยาว  เอ็นยึดขอ้ต่อมีขนาดใหญ่แตกต่างกนัไปตามจ านวน
เส้นใย  ซ่ึงมีคุณสมบติัสามารถยืดหดไดเ้ล็กนอ้ยและมีความเหนียวทนต่อแรงดึงและแรงบิดท่ีจ ากดั  ถา้
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แรงดึงหรือแรงบิดมากจนเกินไป  ใยเส้นเอ็นนั้นจะยึดขาดออกจากกนั  ความรุนแรงของขอ้เคล็ด   ขอ้
แพลงแบ่งเป็น  3  ระดบั  คือ 

ระดบัท่ี  1  มีการฉีกขาดของเอ็นเล็กนอ้ย  มีการยดืของเอ็นท่ีบริเวณขอ้ต่อนั้น  บริเวณท่ีมี
การฉีกขาดจะไม่บวมหรือมีการบวมเล็กน้อย  อยู่เฉย ๆ  จะไม่เจ็บมีการเสียวหรือปวดท่ีขอ้ต่อนั้นนอ้ย
มากและเดินไม่กะเผลก 

ระดบัท่ี 2  มีความรู้สึกเจ็บปวด  มีเสียวท่ีขอ้ต่อนั้นเล็กน้อย เดินกะเผลกไม่สามารถเขย่ง
ปลายเทา้ได ้ มีการบวมเฉพาะท่ี  ถา้ใชน้ิ้วกดจะเจ็บมาก  ถา้มีการเคล่ือนไหวหรือหมุนบิดขอ้ต่อนั้นจะ
เจ็บปวดมาก  อาการบวมจะเกิดข้ึนทนัที  เน่ืองจากมีการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณนั้น  ท าให้มี
เลือดคัง่บริเวณใตผ้วิหนงั 

ระดบัท่ี  3  จะมีการฉีกขาดเยื่อบุขอ้ร่วมดว้ยท าให้มีเลือดคัง่ในขอ้ จะเห็นว่าขอ้เทา้หรือ
ขอ้เข่านั้นบวมทั้งขอ้มกัเกิดจากการพลิกอยา่งรุนแรงหรือไดรั้บบาดเจบ็ซ ้ า  หรือรีบใชง้านเร็วเกินไป 

การรักษา  ส่ิงท่ีตอ้งท าทนัที คือ  การพกั และยกขอ้ต่อนั้นให้สูง  จากนั้นประคบเยน็ทนัที  
ประคบหลาย ๆ  คร้ังติดต่อกนั คร้ังละประมาณ  5 – 10  นาที  พกั  2 – 3 นาที  จนกว่าอาการบวมไม่
เพิ่มข้ึน  จากนั้นพนัดว้ยผา้ยืดหรือพลาสเตอร์หลาย ๆ ชั้น เพื่อยึดตรึงหรือล๊อคขอ้ต่อนั้นไวเ้พื่อให้เอ็น
ประสานกนัและติดกนัสนิท และบริหารขอ้ต่อนั้น โดยการเกร็งกลา้มเน้ือตา้นการ เคล่ือนไหวเพื่อให้
กลา้มเน้ือแขง็แรง  มัน่คงหายเป็นปกติ (ธีรวฒัน์  กุลทนนัทน์ , 2548 : 51-54) 

 

 ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการบาดเจ็บในการเต้นแอโรบิกดานซ์ 
   ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ในการเตน้แอโรบิกดานซ์  ไดแ้ก่ 

1.  พื้นห้อง (Dance  Floor)  พื้นห้องแอโรบิกดานซ์ท่ีดีตอ้งมีพื้นท่ีมีทั้ งความยืดหยุ่นและ
ช่วยให้การเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งมัน่คง  ดงันั้นพื้นห้องท่ีปูดว้ยวสัดุประเภทไมจึ้งเหมาะสมท่ีสุด โดยการ
จดัวางคานใตพ้ื้นให้มีช่องวา่งเพื่อให้พื้นมีความยดืหยุน่  หากเป็นพื้นคอนกรีตควรเป็นพื้นท่ีมีความฝืด
หรือปูดว้ยวสัดุท่ีมีความฝืดและยดืหยุน่  เพื่อรองรับแรงกระแทกขณะเคล่ือนไหว 

การเตน้แอโรบิกบนพื้นแข็งและแน่น เป็นพื้นท่ีไม่มีความยืดหยุน่ ไม่มีอากาศผา่นเขา้ออกใต้
พื้นได ้ เช่น  พื้นคอนกรีต  จะส่งผลให้แรงกระแทกยอ้นมาท่ีขอ้เทา้  ขอ้เข่า  ขอ้สะโพก  หากเตน้แอโร
บิกต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ๆ  จะท าให้เกิดการบาดเจบ็ได ้ หรือการเตน้แอโรบิกบนพื้นท่ีมีความยดืหยุน่
หรือล่ืนมากเกินไป เช่น  พื้นท่ีปูพรมหนาหรือพื้นหินขดั  หินอ่อน  หรือพื้นท่ีปูกระเบ้ืองยาง      ขดัมนั  
พื้นท่ีน่ิมมากหรือล่ืนมาก  จะท าใหก้ารเคล่ือนไหวไม่มัน่คงหรือขาดการทรงตวัท่ีดี  เป็นผล   ท าให้เกิด
การบาดเจบ็ได ้
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2.  รองเท้า (Shoes)  เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการเตน้แอโรบิกเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนั
และลดแรงกระแทกท่ีเกิดข้ึนขณะเคล่ือนไหวท่ีมีต่อขอ้เทา้  ขอ้เข่าและขอ้ต่อสะโพกได ้ รองเทา้ผา้ใบท่ี
ใช้วิ่งหรือใชเ้ล่นกีฬาชนิดอ่ืน ๆ สามารถน ามาใช้เตน้แอโรบิกได ้แต่ถา้สามารถจดัหารองเทา้ส าหรับเตน้
แอโรบิกโดยเฉพาะไดก้็จะเป็นการช่วยป้องกนัการบาดเจ็บจากการเตน้แอโรบิกไดดี้ท่ีสุด 

3.  ความบ่อย ระยะเวลา และท่าทางการเคล่ือนไหวในการเต้นแอโรบิก (Frequency , Duration 
and  Repetition  of  Movement)  การเลือกท่าทางในการเตน้แอโรบิกเป็นส่ิงส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ปัจจยั
อ่ืน ๆ  เพราะท่าทางการเคล่ือนไหวในแอโรบิกดานซ์  ต้องเหมาะกับสภาพร่างกาย  เพศและวยัของ
ผูเ้ขา้ร่วมและควรจะเป็นท่าการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายใช้กลา้มเน้ือทุกส่วนของร่างกายให้สมดุลกนั  
เคล่ือนไหว  เคล่ือนไหวทั้งทางซ้ายและทางขวา  ไม่ควรใช้ท่าการเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่างกาย  ท าซ ้ าหรือบ่อยเป็นเวลานานเกินไป  จะท าให้กลา้มเน้ือมดันั้น ๆ  ท างานมากเกินไป  อาจท าให้
กลา้มเน้ือพฒันาผดิส่วนหรืออาจท าให้เกิดการบาดเจ็บได ้

4.  เทคนิคการเคล่ือนไหวไม่ ถูกต้อง (Poor  from  of  movement)  การออกก าลังกาย        
โดยการเตน้แอโรบิกส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเต้น    
แอโรบิกควรไดรั้บการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งก่อนเสมอ ทั้งท่าทางการเคล่ือนไหวของขา  
แขน ล าตวั  ตลอดจนถึงขั้นตอนการเตน้แอโรบิก  เทคนิคการเคล่ือนไหวท่ีเกิดประโยชน์  และเกิดโทษ
แก่ร่างกาย ถา้ผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกเคล่ือนไหวร่างกายไม่ถูกตอ้ง นอกจากจะเสียเวลา เสียสุขภาพแลว้
ยงัก่อใหเ้กิดการพฒันากลา้มเน้ือผิดสัดส่วนเสียบุคลิกภาพ และก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็อีกดว้ย 

5.  ครูฝึกขาดความรู้ (Exercise  Leader)  ครูฝึกท่ีดีจะตอ้งอธิบายและสาธิตท่าในการเร่ิมตน้
ท่ีถูกตอ้งของทุกทกัษะการเคล่ือนไหว  สาธิตท่าทางท่ีถูกตอ้งและชดัเจนท่ีสุด โดยการพูดและอธิบาย
ท่าท่ีถูกตอ้งโดยสรุปก่อน  เช่นท่ายืนท่ีถูกตอ้ง  การเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้ง  ปลอดภยั และควรแนะน า
ท่าทางท่ีไม่ควรปฏิบติั  ผูน้  าเตน้แอโรบิกควรไดรั้บการอบรมให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  
เพื่อท่ีจะสามารถเป็นครูฝึกหรือเป็นผูน้ าเตน้แอโรบิกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  ถา้ครูฝึกขาดความรู้ 
ท าท่าการเคล่ือนไหวท่ีมีความเส่ียง ต่อการเกิดอนัตรายมาใช้ หรือแมแ้ต่การละเลย  ไม่ใส่ใจ  ควบคุม  
แนะน าท่าทางท่ีถูกตอ้งก็จะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกเกิดการบาดเจบ็ทนัทีหรือส่งผลในระยะยาวได ้

6.  เทคนิคในการเต้นแอโรบิก (Aerobic  Dance  Techniques)  ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเต้น          
แอโรบิกควรตอ้งศึกษาให้ถ่องแทเ้สียก่อน ถา้เตน้ผิดไม่ถูกเทคนิควิธี ถึงแมร่้างกายจะมีความสมบูรณ์
เพียงใด  ก็เส่ียงต่อการเกิดการบาดเจ็บได้ตลอดเวลาควรเร่ิมทีละน้อย ช้า ๆ ตามขั้นตอน  ไม่หักโหม  
ให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของตวัเอง  อยา่ฝืนและคอยสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายดว้ยตลอดเวลาทั้ง
ก่อนเต้นแอโรบิก ขณะเต้นแอโรบิกและภายหลังการเต้นแอโรบิกว่ามีความผิดปกติหรือไม่  เรา
สามารถสังเกตและเอาใจใส่ในการเปล่ียนแปลง  2  ประการ  คือ 
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     6.1  อาการทางจิต  ไม่สดช่ืน  ไม่มีสมาธิ  หงุดหงิด  และเบ่ือหน่ายการออกก าลงักาย 
     6.2  อาการทางกาย  อาการเม่ือยล้าของกล้ามเน้ือเร็วกว่าปกติจนถึงขั้นมีอาการเจ็บปวด

เฉพาะท่ีอยา่งชดัเจน  ซ่ึงพบไดบ้่อยมาก 
 

การป้องกนัการบาดเจ็บจากการเต้นแอโรบิกดานซ์ (Prevention  of  Aerobic  Dance  
Injuries) 

การออกก าลงักายโดยการเตน้แอโรบิก  จะตอ้งค่อย ๆ เร่ิมทีละนอ้ย ๆ  แลว้สังเกตตวัเองวา่มี
ปฏิกิริยาโตต้อบจากร่างกาย  อย่างไรบา้ง  ถ้าพบว่ามีความผิดปกติ  อย่าฝืนออกก าลงักายต่อไป  เรา
สามารถป้องกนัการบาดเจ็บจากการออกก าลงักายโดยมีหลกัการดงัน้ี 

1.  การตรวจร่างกาย  (Physical  Examination)  เป็นการตรวจร่างกายทั่วไปว่ามีโรค
ประจ าตวัท่ีตอ้งห้ามต่อการออกก าลังกายหรือไม่  รวมทั้งตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างของ
ร่างกาย  และการตรวจสัญญาณชีพ (Vital  Signs) ได้แก่ ชีพจร  ความดันโลหิต  อัตราการหายใจ  
อุณหภูมิ     ร่างกาย  การชัง่น ้าหนกั  การตรวจวดัสายตา 

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) เป็นการตรวจสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ว่ามีขีดความสมบูรณ์ของร่างกายเพียงใด มีจุดบกพร่องเน่ืองมาจากการบาดเจ็บคร้ังก่อน ๆ ท่ี
จะท าให้เกิดอนัตรายไดห้รือไม่  ผูท่ี้มีความสมบูรณ์ทางกายนั้น มีโอกาสไดรั้บบาดเจ็บนอ้ยกวา่ เพราะ
ความสมบูรณ์ของร่างกาย  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย มีความคล่องตวัในการท างานมากกวา่  มี
ความทนทาน ความเร็ว  เกิดความเหน็ดเหน่ือย  เม่ือยลา้  ชา้กวา่ 

3. เคร่ืองแต่งกาย (Attire) มีความส าคญัมากในการออกก าลงักาย การสวมเส้ือผา้ท่ีถูกตอ้ง
และสบายนั้นจะช่วยใหก้ารออกก าลงักายในคร้ังนั้น ๆ  มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

     3.1  เส้ือกางเกง  การออกก าลงักายโดยการเตน้แอโรบิกนั้น  ควรสวมเส้ือกางเกงท่ีเป็นผา้
ยืดท่ีมีคุณสมบติัในการดูดซบัเหง่ือไดดี้ สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายไดเ้ร็วใส่แลว้สบาย
ตวั  ช่วยในการเคล่ือนไหวร่างกายไดดี้  และควรใส่เส้ือกางเกงท่ีกระชบั  พอดี กบัรูปร่าง 

     3.2  รองเทา้  เท้าของคนเราถูกสร้างข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีส าคญัคือ  ช่วยรับแรงกระแทก
และเป็นเหมือนตัวช่วยงัดพื้นเวลาเราเดินแต่เม่ือเราออกก าลังกาย จะต้องมีการใช้เท้าเพื่อช่วยใน         
การเคล่ือนไหวมากกวา่ปกติ  การออกก าลงักายแต่ละประเภทก็แตกต่างกนั  ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละชนิด
กีฬา  ฉะนั้นการออกแบบรองเท้า  เพื่อช่วยประคองเทา้ส าหรับแต่ละชนิดกีฬาก็จะแตกต่างกนัจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกรองเทา้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละชนิดการออกก าลงักาย รองเทา้ท่ีเหมาะส าหรับ
การเตน้แอโรบิกจะตอ้งออกแบบเพื่อการงอขอ้เทา้ช่วยในการเคล่ือนไหวไปดา้นหน้า   ดา้นหลงัและ     
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ดา้นขา้ง  ช่วยลดแรงกระแทกท่ีขอ้เทา้  หนา้แขง้  หลงัส่วนล่าง  ซ่ึงอาจมีแรงกระแทกจากฝ่าเทา้  เพราะ
จะตอ้งมีการเคล่ือนไหวในท่ากระโดดหรือวิ่งซ ้ าหลายคร้ัง รองเทา้แอโรบิกท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

 3.2.1 ส่วนและชั้นรองรอบเพื่อลดแรงกระแทก รองเทา้ส าหรับเตน้แอโรบิกท่ีดีควรมี
ชั้นภายในรองรับ (Cushion) และมีหมอนรองท่ีส้นเทา้ ส่วนรับท่ีปลายเทา้และมีหมอนรองรับส่วนโคง้
เทา้เพื่อรับแรงกระแทกจากการกระโดดและการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ  นอกจากน้ีส่วนรองรับปลายเทา้ควร
มีความกวา้งท่ีไดส้ัดส่วนกบัลกัษณะเทา้และท่ีส้นเทา้ควรมีการคงรูปเพื่อประคองและตรึงส้นเทา้ให้มี
ความมัน่คงยิง่ข้ึนขณะเคล่ือนไหว 

 3.2.2  ดา้นขา้งรองเทา้ท่ีมัน่คงและรับรูปเทา้ดา้นขา้ง  ลกัษณะน้ีช่วยป้องกนัการพลิก
หรือล่ืนไหลด้านข้าง  ซ่ึงช่วยให้เคล่ือนไหวมีความมัน่คงยิ่งข้ึน  ควรมีขนาดกวา้งเหมาะสมกบัเท้า    
ส้นรองเทา้ไม่ควรชิดพอดีกบัส้นเทา้  รองเทา้ควรมีท่ีเหลือส าหรับถุงเทา้ 

 3.2.3  มีความกวา้งท่ีไดส้ัดส่วนรับกบัความกวา้งของเทา้  ส่วนน้ีควรมีความยืดหยุ่น
ไดแ้ละแบบรองเทา้ควรพยุงจมูกเทา้ (ฝ่าเทา้ส่วนบนต่อจากหัวแม่เทา้)  ให้สามารถรับน ้ าหนกัและแรง
กระแทก  พร้อมทั้งความสบายไม่บีบรัดจนเลือดไหลเวียนไม่สะดวก  ดงันั้นแบบของส่วนบนรองเทา้
ควรกวา้ง  หุ้มเทา้ไดอ้ยา่งดีและมีความมัน่คงและยืดหยุน่ได ้ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือความรู้สึกสบายพอดีกบั
เทา้ท่ีมีถุงเทา้สามารถเคล่ือนไหวไดส้ะดวกขณะเตน้แอโรบิก 

3.3  ถุงเทา้  มีความส าคญัมาก  ถุงเทา้ท่ีใช้สวมเตน้แอโรบิกนั้นควรเป็นถุงเทา้สั้ นท่ีทอ
ดว้ยดา้ยอย่างดี  สามารถระบายอากาศไดดี้  ซับเหง่ือไดม้าก  ถุงเทา้ท่ีดีตอ้งหนา  นุ่ม  สามารถรองรับ 
ห่อหุ้มเทา้เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการเสียดสีของเทา้กบัรองเทา้  ในกรณีท่ีสวมถุงเทา้อย่างบาง
ควรสวมถุงเทา้  2  ชั้น  การสวมถุงเทา้เป็นการบ ารุงรักษาเทา้ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ถุงเทา้จะช่วยรองรับ (Support)  เทา้ใหส้ามารถเคล่ือนไหวไดส้บาย 

     3.4  ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีช่วยใหก้ารเตน้แอโรบิกมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ไดแ้ก่   
3.4.1 ผา้คาดศีรษะ  ยางรัดผม  มีความจ าเป็นส าหรับผูท่ี้มีผมยาวควรรวบรัดผมให้

เรียบร้อยไม่ควรปล่อยผมยาวสยาย  เพราะขณะเตน้แอโรบิกอาจจะสะบดัไปรบกวนผูอ่ื้นได ้
3.4.2 ผ้าขนหนูส าหรับเช็ดเหง่ือ  เช็ดหน้า  เช็ดตัวควรมี เป็นของตนเอง ควร

เตรียมพร้อมทุกคร้ังเม่ือออกก าลงักาย 
3.4.3 ขณะออกก าลงักายไม่ควรใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด  เพราะอาจเกิดอนัตรายต่อ

ตนเองและผูอ่ื้นได้ขณะเขา้ร่วมกิจกรรมแอโรบิกดานซ์ ควรถอดเคร่ืองประดับทั้งหมด เช่น  สร้อย  
แหวน  ก าไล  นาฬิกา  ฯลฯ   
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3.4.4 ควรปิดโทรศพัทมื์อถือขณะเตน้แอโรบิก  เพราะเป็นการรบกวนผูอ่ื้น  เป็นการ
ท าลายสมาธิและเป็นการท าลายจงัหวะในการออกก าลงักายใหห้ยุดชะงกักลางคนั ท าให้ความหนกัของ
การออกก าลงักายไม่ต่อเน่ือง 

4.  การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)  เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมท่ีจะออกก าลงักาย  โดย
การเคล่ือนไหวร่างกายประมาณ  5-10  นาที  จะท าให้อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึนเล็กนอ้ย  หวัใจเตน้เร็ว
ข้ึน  ท าให้มีเลือดไปเล้ียงอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลา้มเน้ือท าให้เกิดความ
คล่องตวั  ยืดหยุ่นและอดทนได้ดี  อตัราการเตน้ของหัวใจเพิ่มข้ึน ร่างกายได้รับออกซิเจนมากข้ึน  มี
เหง่ือออกท าใหมี้การระบายความร้อนไดดี้ 

5.  การยืดเหยียดกล้ามเน้ือและความอ่อนตัว (Stretching  and Flexibility)  การยืดเหยียด
กลา้มเน้ือท่ีถูกวิธี  และท าอย่างสม ่าเสมอจะท าให้กลา้มเน้ือมีความยืดหยุ่นและอ่อนตวัดีข้ึน  สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายและลดการบาดเจ็บไดซ่ึ้งเป็นผลมาจากการลดความตึงตวัของกลา้มเน้ือ 
(Reduced  muscle  tension)  เพิ่ มการไหลเวียนโลหิต (Enhanced  Circulation)  เพิ่ มความยาวของ    
กล้ามเน้ือและเอ็น (Increase  muscle  and  tendon  length)  เพิ่มช่วงการเคล่ือนไหวและการดัดตน 
(Increase  range  of  motion  and  suppleness)  สามารถฝึกได ้ 2  วธีิ ดงัน้ี 

     5.1  โดยการฝึกด้วยตนเอง (Active  Stretching)  การยึดด้วยตนเอง  การบีบ  การนวด
กลา้มเน้ือมดัท่ีมีการตึงตวัเบา ๆ และให้ผูอ่ื้นช่วยเหลือโดยการเคลน้คลึง บีบนวด การดดัตน (Passive  
Stretching) 

     5.2  โดยการใชอุ้ปกรณ์  เพื่อเพิ่มอุณหภูมิเฉพาะท่ีของกลา้มเน้ือมดัท่ีมีอาการตึงตวัอยูน่ั้น
ให้อ่อนตวัลงและช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิต  เช่น ใชผ้า้หนา ๆ ห่อหุม้ การใชน้ ้ ามนัหรือยาทา
ภายนอก  ถู  บีบนวด  การประคบดว้ยความร้อน  ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ทางกายภาพบ าบดั  เป็นตน้ 

6.  การมีสมาธิ (Meditation)  การมีสมาธิในการประกอบกิจกรรมการเตน้แอโรบิก  เป็นการ
เสริมสร้างจิตใจให้มัน่คงเพิ่มข้ึน  มีความมัน่ใจในตนเอง  รู้จกัควบคุมอารมณ์และออกก าลงักายถึง   
เป้าหมายท่ีก าหนด  อนัก่อใหก้ารไดรั้บประโยชน์จากการออกก าลงักายอยา่งเตม็ท่ี 

7.  การผ่อนความหนัก (Cool  Down)  หลงัจากการออกก าลงักายอย่างหนักส้ินสุดลง อย่า
หยุดโดยทนัที  เพราะหัวใจยงัเตน้เร็วอยู่ให้เคล่ือนไหวต่อไปเร่ือย ๆ  โดยการลดความเร็ว  ความแรง
อยา่งชา้ ๆ  เพื่อให้หวัใจเตน้ชา้ลงใกลเ้คียงภาวะปกติก่อน  พร้อมกบัการยืดเหยียดกลา้มเน้ือและบริหาร
ร่างกายเฉพาะส่วน  เพื่อเป็นการกระชบักลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย 
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การจัดร่างกายเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ 
แม้การเต้นแอโรบิกจะมีประโยชน์มากแต่หากจดัร่างกายขณะเคล่ือนไหวไม่ถูกวิธีอาจ        

ท  าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอนัตรายได ้ ซ่ึงอนัตรายนั้นอาจเกิดทนัที เช่น เจ็บกลา้มเน้ือ  เจ็บท่ีขอ้ต่อ
ต่าง ๆ และหากมีการละเลยการบาดเจ็บนั้นจะกลายเป็นการบาดเจ็บเร้ือรัง  ดงันั้นเพื่อลดอตัราการเส่ียง
อนัตรายจากการออกก าลงักายทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงมีการศึกษาวิจยัถึงแบบการจดัร่างกายเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและความปลอดภยัมากท่ีสุดจากการเตน้แอโรบิกดานซ์ 

จึงเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของผูน้ าแอโรบิก  ท่ีมีต่อผูท่ี้มาออกก าลงักายท่ี
จะต้องเป็นแม่แบบท่ีดีรวมทั้ งการให้ความรู้  และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในการออกก าลังกาย          
นอกจากน้ียงัเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูอ้อกก าลังกายทุกคนต้องเข้าใจและเคล่ือนไหวอย่างถูกต้อง  
สามารถประเมินกิจกรรมนั้นมีประโยชน์หรือมีอนัตรายหรือเส่ียงต่อการบาดเจบ็เพียงใด 

หลกัการจัดร่างกายในการเคล่ือนไหวที่ถูกต้องเพ่ือลดอตัราการเส่ียงต่อการบาดเจ็บ  ดังนี ้
1.  ท่าเร่ิมตน้ควรเร่ิมดว้ยการงอเข่าเล็กนอ้ย  เก็บทอ้งเพื่อลดแรงกระแทกท่ีกระดูกสันหลงั 
2.  ขอ้ห้ามในการเคล่ือนไหวโดยพิจารณาจากการเคล่ือนไหวท่ีผิดจากโครงสร้างร่างกาย  

เพราะอาจท าให้เกิดอนัตรายไดด้งัน้ี 
     2.1  ไม่ควรเตะ  แอ่นหลงัขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็ว ๆ 
     2.2  ไม่ควรหมุนเอวโดยรอบ 
     2.3  ไม่ควรหมุนคอโดยรอบ  หรือเงยไปดา้นหลงั 
     2.4  ไม่ควรมว้นไหล่ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อกระดูกคอ 
     2.5  ไม่ควรยอ่เข่าต ่ากวา่ระดบัขนานพื้น 
     2.6  การกม้เตะพื้นท่ีปลายเทา้อยา่งเร็วในขณะท่ีเข่าเหยยีดตรง 
3. การควบคุมการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายการเคล่ือนไหวตอ้งเกิดจาการควบคุม

กลา้มเน้ือไม่ใช่การเหวีย่งหรือกระชากขอ้ต่อต่าง ๆ  เพราะท าใหเ้กิดอนัตรายท่ีขอ้ต่อได ้
4.  ห้ามใชก้ารกระแทก (Bouncing) หรือการยืดเหยียดแบบเร็ว ๆ (Dynamic  Stretch)  การย่อ

เพื่อเหยยีดกลา้มเน้ือตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 90 องศาหรือไม่ผดิโครงสร้างธรรมชาติของขอ้ต่อนั้น ๆ 
5.  ไม่ล็อค ขอ้ต่อต่าง ๆ  เช่น  ศอก  เข่า  ขณะเคล่ือนไหว 
6. ระหว่างการเคล่ือนไหวท่ีมีแรงกระแทกสูงควรมีช่วงท่ีให้ส้นเทา้สัมผสัพื้นบา้งเพื่อการ

สมดุลในการพฒันากลา้มเน้ือฝ่าเทา้  และหลงัเทา้ 
7.  ลดอตัราการเส่ียงจากการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ดว้ยการจดัร่างกายท่ีถูกตอ้ง ยกตวัอยา่งเช่น 

7.1 การท าลุก – นั่ง (Sit – up / crunch)  เพื่อพฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือทอ้ง ควร
ชนัเข่าไม่ใช่มือกดทา้ยทอย  เพื่อดนัตวัข้ึน  เพราะจะเกิดแรงกดท่ีขอ้ต่อท่ีคอท่ีอาจเกิดอนัตราย 
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7.2 การยกขาไปดา้นหลงัควรมีการลดแรงกระแทกโดยการลดล าตวัส่วนบนใหต้ ่าลง 
7.3  ควรระวงัเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวท่ีมีผลกบัหลงัส่วนล่าง เช่น  การบิดในท่า  Twist  

ควรยอ่เข่าในขณะบิดเข่าและ หนา้  เข่า  ปลายเทา้ ตอ้งบิดไปทิศทางเดียวกนัทุกคร้ัง 
7.4  การยกขาหรือเตะขาไปด้านหลังทุกชนิด  ไม่ว่าการยืนเตะขา  การนอนคว  ่าเตะขา  

หรือการคุกเข่าเพื่อเตะขา  ให้เน้นท่ีกลา้มเน้ือสะโพก  พยายามคุมหรือควบคุมไม่ให้หลงัแอ่น  การยก
ขาไปดา้นหลงัศีรษะตอ้งน่ิง  และท่ีส าคญัต่อการเตะหรือยกไปดา้นหลงัแรง ๆ ไม่ช่วยท าให้กลา้มเน้ือ
ขาและหลงัแขง็แรงเพิ่มข้ึน  ยงัเพิ่มความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการบาดเจบ็ไดง่้าย 

      7.5  การเตะขาควรควบคุมใหข้าเคล่ือนไหวนบัตั้งแต่ขอ้ต่อสะโพก ไม่เตะสะบดัเพราะจะ
ท าใหเ้กิดอนัตรายท่ีหวัเข่าได ้  
 

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเต้นแอโรบิกดานซ์  (Acute  treatment  of  Aerobic 
Dance  at  the  scene of  the  injury) 
 การปฐมพยาบาล   (First Aid  Treatment)  เป็นการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ แก่ผูบ้าดเจ็บก่อนถึง
มือแพทยห์รือโรงพยาบาล ซ่ึงการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการออกก าลงักายนั้น  ถึงแมว้่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่
การบาดเจบ็ท่ีรุนแรงนกั แต่ถ้าได้รับ การปฐมพยาบาลท่ีไม่ ถูกต้อง  ล่าช้า   หรือกระท าโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็จะท าให้เกิด ผลเสียตามมาภายหลงัไดแ้ละเม่ือหายแลว้ก็ไม่สามารถเล่นกีฬาได ้ หรือ
เล่นไดเ้ล่นไม่ไดเ้ตม็ท่ีประสิทธิภาพของร่างกายลดลง ดงันั้น  การมีความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล และ
สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ก็จะท าให้ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ สามารถกลบัไปออกก าลงักายได้
เหมือนเดิมอยา่งรวดเร็วและปลอดภยั  เม่ือเกิด การบาดเจ็บเราสามารถให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ได้
โดยใชห้ลกัท่ีสามารถจ าไดง่้าย  ๆ  คือ   Rice หรือ  Priced  ซ่ึงมีขั้นตอน  ดงัน้ี    

1.  การป้องกนั (P   =  Protect) เป็นการปกป้องหรือป้องกนัส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็โดย 
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จะตอ้งหยุดการออกก าลงักายทนัที และน าผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บออกจากสถานท่ีท่ีไดรั้บ
บาดเจบ็ จดัวางอวยัวะส่วนท่ีไดรั้บบาดเจ็บ ให้อยูใ่นท่าท่ีสบายและปลอดภยั เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บท่ี
ไม่ใหรุ้นแรงมากข้ึน     

2. การพกั (R  =  Rest) เป็นการพกัอวยัวะส่วนท่ีไดรั้บการบาดเจบ็ เพราะการเคล่ือนไหว 
ส่วนท่ีบาดเจ็บจะท าให้เลือดออกมากข้ึน  ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ ควรพกัการเคล่ือนไหวอยา่งนอ้ย  24ชัว่โมง
แรกหลงัการบาดเจบ็ จากนั้น จึงเร่ิมท าการเคล่ือนไหวเบา  ๆ  ได ้     

3.  การประคบความเยน็   (I    = Ice)   เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากในระยะเร่ิมตน้  
เพราะบริเวณท่ีบาดเจ็บจะมีการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอย  มีเลือด ซึมออกสู่เน้ือเยือ่รอบ ๆ  ท าให้ เกิด
อาการปวดบวม การประคบความเยน็บริเวณ  ท่ีไดรั้บบาดเจ็บจะช่วยลดอาการบวม  การเจ็บปวดการ
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เกร็งตวั และการอกัเสบ ของกลา้มเน้ือได ้ ซ่ึงการประคบนั้น  ควรใชผ้า้ชุบน ้ าเยน็  น ้ าแขง็หรือผา้เยน็
เพราะความเยน็จะท าให้เส้นเลือดฝอยบริเวณท่ีไดรั้บบาดเจ็บหดตวั ท าให้เลือดหยุด การประคบความ
เยน็เป็นการรักษาบรรเทาอาการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอย  โดยอาศยัผลของความเยน็ในการลดอาการ
อกัเสบและอาการบวมได ้ และในการ ประคบความเยน็นั้น  วธีิท่ีง่ายท่ีสุด  คือ การใช้น ้ าแข็งประคบ
ควรใชเ้วลาในการประคบคร้ังละ  10-20 นาที  ก่ีคร้ังก็ไดแ้ต่อยา่งน้อยควรห่างกนัประมาณ  1   ชัว่โมง
ภายใน  48-72   ชัว่โมงแรก จนอาการบวมไม่เพิ่มข้ึน ซ่ึงจ านวนคร้ังของการประคบนั้นข้ึนอยูก่บัความ
รุนแรงของการบาดเจบ็ และควรประคบบ่อยคร้ัง เพื่อลดอาการบวม  เจบ็  และท าใหห้ายเร็วข้ึน แ ต่
คนส่วนใหญ่มกัใชน้ ้าแขง็มาประคบส่วนท่ีบาดเจ็บโดยตรง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอาการชาท่ีผิวหนงั และ
อาจเกิด อาการไหมจ้ากน ้ าแข็งได ้ หรือท่ีเรียกวา่  Ice   Burn ดงันั้นในการประคบเยน็ดว้ย  
น ้าแขง็ จึงควรใชผ้า้ห่อน ้ าแข็งในขณะประคบความเยน็  เพื่อป้องกนัอาการไหม ้จากการกดัของความ
เยน็จากน ้าแขง็    

4. การพนัผ้ายืด  (C   = Compression) เป็นการพนักระชบัส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ดว้ยผา้ 
ยืดหรือผา้แถบกาวเพื่อกดไม่ให้เลือดออกมากข้ึน   ควรใช้ร่วมกบั การประคบเย็น  ซ่ึงการพนัผา้ยืด
ในช่วง 48-72  ชัว่โมงแรก  จะช่วยยบัย ั้งและช่วย ลดอาการบวมไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้ งย ัง ช่ วยประคอง
ส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็และจ ากดั   การเคล่ือนไหวท่ีท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ ในการพันผ้ายืดควรพันจาก
ปลายเขา้สู่ หวัใจ จะตอ้งพนัใหพ้อดี   ไม่แน่นเกินไป จนเกิดอาการชาหรือบวมมากข้ึนและควรมีการ
แกะคลายออกสลบักบัการพนัเป็นระยะ  ๆ     

หลกัทัว่ไปในการพนัผา้    
-  ก่อนพนัผา้ทุกคร้ัง ผา้ท่ีพนัตอ้งมว้นใหเ้รียบร้อยไม่หลุดลุ่ย   
-  จบัผา้ดว้ยมือขา้งท่ีถนดั โดยหงายมว้นผา้ข้ึน    
-  วางผา้ลงบริเวณท่ีตอ้งการพนั พนัผา้ 2-3  รอบ    เม่ือเร่ิมตน้  

และส้ินสุดการพนัเพื่อป้องกนัไม่ใหผ้า้คลายตวัหลุดออก     
-  พนัจากส่วนปลายไปหาส่วนโคนหรือพนัจากขา้งล่างข้ึนขา้งบน หรือพนัจาก 

ส่วนเล็กไปหาส่วนใหญ่     
- เม่ือส้ินสุดการพนั  ควรผกูหรือใชเ้ขม็กลดัหรือติดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อย โดย 

ไม่ใหท้บับริเวณแผล     
-  การใชผ้า้ยดืตอ้งระวงัการรัดแน่นจนเกินไปจะท าใหเ้ลือดเดินไม่สะดวก  

และกดทบัเส้นประสาท  สังเกตไดจ้ากการบวม  สีผิวหนา้ซีดขาวและเยน็ พร้อมทั้งผูบ้าดเจ็บจะบอกถึง
อาการปวดและชา ถา้มีอาการปวดและชาบริเวณท่ีพนัผา้ให้รีบคลายผา้ท่ีพนัไวอ้อกแลว้ท าการพนัใหม่ 
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 5.  การยกส่วนทีบ่าดเจ็บ (E  =  Elevation)   เป็นการยกส่วนท่ีบาดเจ็บใหสู้งกวา่ระดบัหวัใจ 
หรืออยา่งนอ้ยก็เท่ากบัระดบัหวัใจ เช่น  ถา้บาดเจบ็ หวัเข่าหรือขอ้เทา้ ก็ให้นั่ งเหยียดขาพาดไว้บน
เกา้อ้ีเพื่อไม่ใหป้ลายเทา้หอ้ยลงจะช่วยลดอาการบวมไดดี้    
 6.   การพบแพทย์    (D  = Diagnosis)  เม่ือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แลว้ ควรส่ งแพท ย์ห รื อ
สถานพยาบาลเพื่อตรวจและใหก้ารรักษาพยาบาลอยา่งถูกตอ้ง ต่อไป อีกทั้ งยงัเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการบาดเจบ็รุนแรงมากข้ึน หรือบาดเจ็บ เร้ือรังส่ิงส าคญัท่ีควรระมดัระวงัในช่วง  48-72 ชัว่โมงแรก
คือ  จะตอ้งไม่มีการนวด การประคบความร้อน  หรือการเคล่ือนไหวส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ 
เพราะจะท าใหมี้เลือดออกมากข้ึน หรือมีการท าลายของเน้ือเยือ่มากข้ึน จะท าให ้หายชา้ลง 

หลกัส าคญัในการปฐมพยาบาล  ควรปฏิบติัดงัน้ี 
1.  พยายามตั้ งสติให้มั่นคง  เพื่อการตัดสินใจท่ีถูกต้อง  แล้วท าการปฐมพยาบาลเรียง

ตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงัดว้ยความรวดเร็ว  
2.  ใหก้ารปฐมพยาบาลต่อการบาดเจบ็ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตก่อนโดยเร็ว 
3.  ใหผู้บ้าดเจบ็นอนราบและเอียงศีรษะไปดา้นใดดา้นหน่ึง 
4.  ปลดเปล้ืองเคร่ืองนุ่งห่มท่ีขดัขวางการปฐมพยาบาลหรืออาจรัดแน่นเกินไป  ท าให้การ

ไหลเวยีนของโลหิตไม่สะดวก  แลว้ใชผ้า้คลุมหรือห่มแทนเพื่อความอบอุ่น 
5.  ตรวจบาดแผลท่ีท าให้ผูบ้าดเจ็บตอ้งเสียเลือด หรือส่วนท่ีชอกช ้ าและท าการปฐมพยาบาล

อยา่งนุ่มนวลและรวดเร็วดว้ยเคร่ืองมือท่ีสะอาด 
6.  อยา่ให้น ้ าอาหารหรือยาแก่ผูป่้วย  โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีช่องทอ้งหรือผูป่้วยท่ีไม่

รู้สึกตวั  เพราะจะท าใหอ้าเจียน  ส าลกั  ก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงได ้
7.  ไม่ควรให้ยาแกป้วดแก่ผูท่ี้ไดรั้บการกระทบกระเทือนท่ีสมอง  เพราะจะไปบดบงัอาการ

ทางสมองท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะเวลาต่อมาได ้
8.  ก่อนเคล่ือนยา้ยผูป่้วยตอ้งท าการปฐมพยาบาลให้เรียบร้อยก่อน  และตอ้งเคล่ือนยา้ยให้

ถูกต้องตามลักษณะการบาดเจ็บนั้น ๆ  เช่น  ประคอง  อุ้ม  หาม  ใช้เปล  เป็นตน้  และควรตามดูแล
จนกวา่จะถึงมือแพทยห์รือสถานพยาบาล 

โดยทั่วไปการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการออกก าลังกายแบบแอโรบิกดานซ์นั้ นจะไม่ใช่การ
บาดเจ็บท่ีรุนแรง  แต่ถา้เกิดการบาดเจ็บข้ึนแลว้  การปฐมพยาบาลไม่ถูกตอ้ง  ล่าชา้  และกระท าไปโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ก็จะท าให้เกิดผลเสียตามมาต่อตวัผูบ้าดเจ็บ  ท าให้ประสิทธิภาพของร่างกายลดลง  
และการฟ้ืนคืนสมรรถภาพทางกายเป็นไปอยา่งล่าชา้ 
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หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย 
เม่ือเกิดการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  เราสามารถให้การปฐมพยาบาลเรียงล าดับ

ก่อนหลงั ดงัน้ี 
 
ความหมาย ท าอยา่งไร (How) ท าท าไม (Why) 

P = Prevent  Further  injury   
ป้องกนัการบาดเจบ็ท่ีจะตาม 
มาอีก 

ให้หยุดการออกก าลังกายทันที  
น าผูบ้าดเจ็บออกจากสถานท่ีออก
ก าลงักาย 

เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บท่ี
จ ะ ต าม ม า อี ก  (To avoid 
further injury) 

R = Rest  the  injured  part  พกัส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ทนัที 
 

เพราะการเคล่ือนไหวส่วน               
ท่ี บ า ด เจ็ บ จ ะ ท า ใ ห้
เลือดออกมากข้ึน 

I = Ice ประคบเยน็บริเวณท่ีไดรั้บ 
บาดเจบ็ดว้ยน ้าแขง็ น ้าเยน็ ผา้เยน็ 

เพื่ อ ล ด อ า ก า ร บ ว ม 
(Swelling)  ก าร เจ็ บ ป วด 
(Pain)  กล้าม เน้ื อเกร็งตัว 
(Muscle  spasm)  และการ
อั ก เ ส บ  (Inflammatory 
Response) 

C = Compression พนักระชับส่วนท่ีได้รับบาดเจ็บ
ดว้ยผา้ยืด หรือใช้ผา้ส าลีผืนใหญ่  
รองไมห้นา ๆ โดยรอบก่อน 
 

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ลือดออก
มากข้ึน  เป็นการลดอาการ
บวมและเป็นการประคอง
ส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ดว้ย 

E = Elevation ยกส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็นั้น 
ใหสู้งกวา่ระดบัหวัใจ 

เพื่อให้เลือดไหลเวียนกลบั
ได้สะดวก  เป็นการลดการ
มีเลือดออก  ลดบวมและลด
อาการ    เจบ็ปวด 

D = Diagnosis / Disposal ส่งพบแพทยห์รือสถานพยาบาล เพื่อใหก้ารรักษาพยาบาล 
ท่ีถูกตอ้งต่อไป 

 

การปฐมพยาบาลด้วยวิธีการ PRICED ต้องท าให้ครบทุกขั้นตอนจึงจะได้ผลลัพธ์ท่ี ดี
ระยะเวลาการใชว้ธีิการดงักล่าวควรอยูใ่น 48  ถึง  72  ชัว่โมงหลงัจากท่ีไดรั้บบาดเจบ็ 
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การประคบเย็นควรใช้เวลาประมาณ  15 – 30  นาที ทุก ๆ  2 ชั่วโมง  จนอาการบวมไม่      
เพิ่มข้ึนหรือประมาณ  48  ชั่วโมง  การประคบเย็นท่ีดีนั้นควรเป็นผา้ขนหนูเย็น (Wet  Towel)  หรือ    
ถุงน ้าแขง็ในถุงพลาสติก (Plastic  bag)  หรือถุงเจล แช่เยน็ (Cold  Pack) 

การพนักระชับนั้นจะต้องพนัให้พอดี  ไม่รัดแน่นจนเกินไป  สามารถสังเกตได้จากส่วน
ปลายอวยัวะท่ีพนัไว ้ มีอาการชา  บวม  ผิวหนงัซีด  เยน็  และเสียความรู้สึกบริเวณนั้น  การพนักระชบั
ใน  48  ถึง  72  ชัว่โมงแรกจะช่วยใหล้ดอาการบวมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ส่ิงท่ีควรระมัดระวงัในช่วง 48 – 72 ชั่วโมงแรกหลังจากได้รับบาดเจ็บก็คือการท าให้มี
เลือดออกมากข้ึน  การท าลายเน้ือเยื่อมากข้ึน  ท าให้การหาย (Healing  process) จากการบาดเจ็บช้าลง  
ดงันั้นตอ้งไม่กระท าส่ิงต่อไปน้ี 

1.  การประคบร้อน (No  Heat) 
2.  การอบไอร้อน (No sauna)  
3.  การนวด (No  massage) 
4.  การเคล่ือนไหว (Do  not  attempt  to “run out” swilling  and  injury) 
5.  การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  (No alcohol)  เพราะจะท าให้เกิดอาการบวมมากข้ึน

เน่ืองจากเส้นเลือดขยายตวั 
ภายหลงัจาก 72 ชัว่โมงการบาดเจ็บเร่ิมทุเลาแลว้  ระยะน้ีจะไม่มีเลือดออกในมดักลา้มเน้ือ

อีกแลว้  ควรลดอาการบวมของกลา้มเน้ือต่อไปดว้ยความร้อน  ความร้อนท่ีใชไ้ดดี้ควรเป็นชนิดความ
ร้อนลึก  แต่ถ้าไม่มีใช้กระเป๋าน ้ าร้อน  คร้ังละ  10 – 20  นาที วนัละ  1 – 2  คร้ัง  ภายใน  1 สัปดาห์      
ในระยะน้ีให้เร่ิมออกก าลงั  กลา้มเน้ือท่ีบาดเจ็บด้วยการเกร็งกล้ามเน้ือเท่าท่ีจะท าไดโ้ดยไม่รู้สึกเจ็บ
แลว้จึงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  จนเป็นปกติ   ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะใชเ้วลามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ การออกก าลงัให้กลา้มเน้ือจะเป็นการช่วยเร่งการหายจากการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ และช่วย
ขจดัเลือดท่ีคัง่อยูเ่น่ืองจากภาวะแทรกซ้อนของกลา้มเน้ือท่ีฉีกขาด (ธีรวฒัน์  กุลทนนัทน์   2548 : 33 – 
57) 
 

การยืดเหยยีดกล้ามเน้ือ  
 การบาดเจบ็จากการออกก าลงักายเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ แต่เรา สามารถป้องกันและ
หลีกเล่ียงได ้โดยการยดืเหยยีดกลา้มเน้ืออยา่งถูกตอ้งและมากเพียงพอ   

หลกัในการยืดเหยยีดกล้ามเน้ือ     
1.  ไม่เกร็งกลา้มเน้ือ หรือท าดว้ยความเครียด     
2.  ขณะปฏิบติัค่อย  ๆ  ยดืหรือเหยยีดกลา้มเน้ืออยา่งชา้  ๆ เบา  ๆ  อยา่กระชาก หรือท า 
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ดว้ยแรงกระแทกเพราะจะท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้     
3. ควรปฏิบติัแต่ละส่วนก่อนแลว้จึงปฏิบติัรวมทุกส่วนของร่างกาย    
4. ควรเร่ิมจากท่าง่ายไปสู่ท่าท่ียากข้ึน   
5. ควรท าก่อนและหลงัการออกก าลงักายอยา่งนอ้ย  5-10 นาที  เพื่อใหก้ลา้มเน้ือไดค้ลาย 

ความเครียดลงและเตรียมร่างกายใหพ้ร้อมท่ีจะออกก าลงักาย และเม่ือเกิดอาการเจบ็ใหห้ยดุพกัทนั 
การยืดเหยยีดกล้ามเน้ือที่อาจท าให้บาดเจ็บได้ 

1.  การยืดเหยยีดกล้ามเน้ือ 
     1.1  ค่อยยืด-เหยียดช้า ๆ และเบา ๆ  อยา่กระท าดว้ยความรุนแรง  หรือกระแทก  เพราะจะ

ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้
     1.2  เม่ือเกิดอาการเจบ็ตอ้งหยุดน่ิงไวป้ระมาณ  15 – 60  วนิาที 
     1.3  ขณะฝึกตอ้งไม่กลั้นลมหายใจ 
     1.4   การบริหารกายนั้นจะตอ้งไม่เครียดหรือเกร็ง 
     1.5  ควรยืดเหยียดกลา้มเน้ือก่อนออกก าลงักาย  เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บและตามหลงัการ

ออกก าลงักายหนกั ๆ  เพื่อลดความเครียดของกลา้มเน้ือลง 
     1.6  ควรฝึกจากง่ายไปหายาก 
2.  การวางท่าทาง 
     2.1  การวางล าตวั  ควรก้มหรือเอนล าตวัไปข้างหน้าเล็กน้อยและหย่อนเข่าเสมอ เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหน้ ้าหนกัตวัตกลงบริเวณหมอนรองกระดูกมากเกินไป 
     2.2  การควบคุมล าตัว  ซ่ึงจ าเป็นมากส าหรับการออกก าลังกายทุกชนิดคือ อกต้องยืด   

ล าตวัตรง  สง่าผา่เผย 
     2.3  ความมัน่คง  ลกัษณะการยดืใหว้างเทา้ทั้งสองขา้งใหก้วา้ง  ยนืดว้ยความมัน่คง 
     2.4  การป้องกนัการบาดเจ็บ  ส่วนใหญ่มกัเกิดกบักลา้มเน้ือ  เอ็น  ขอ้ต่อ  ฉะนั้นจะตอ้ง

เขา้ใจเทคนิคการเคล่ือนไหวอยา่งถูกตอ้งและจะตอ้งค านึงถึงสัดส่วนท่ีมกัจะเกิดการบาดเจบ็ 
     2.5 การเตน้แอโรบิกในลกัษณะท่าทางท่ีฝืนธรรมชาติจะเป็นอนัตรายต่อกลา้มเน้ือเอ็น  และ

กระดูก ( ถนอมวงศ ์  กฤษณ์เพชร์,สุดา   กาญจนวณิชย ์,2548  : 81-93 ) 
3.  การบริหารร่างกายทีท่ าให้เกดิการบาดเจ็บและทางเลือกทีถู่กต้อง 
     3.1  การหมุนคอ 

การหมุนคอเป็นวงกลม 360 องศาท่าน้ีเป็นอนัตรายบริเวณกระดูกสันหลงั  ช่วงคอ  
ถา้มีการหมุนอยา่งฉบัพลนั 
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ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง   ควรเปล่ียนจากการหมุนรอบทิศมาเป็นบิดไปทางซ้าย  3  จงัหวะ  
บิดไปทางขวา  3 จงัหวะอยา่งชา้ ๆ 

   3.2  การลุก - นัง่ 
ท่าน้ีเป็นท่าท่ีไดรั้บความนิยมในการบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งถา้เหยยีดขาตรงอาจ 

เป็นอนัตรายต่อบริเวณหลงัช่วงล่าง (ส่วนต ่าจากบั้นเอว) อีกทั้งไม่มีผลต่อการบริหารหนา้ทอ้ง   
เพราะกลา้มเน้ือกลุ่มงอสะโพกท่ีขาจะท างานร่วมดว้ยมิใช่กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งอยา่งเดียว 

ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง  ควรเปล่ียนเป็นท่าลุกนัง่โดยการชนัเข่าทั้งสองขา้งเป็นมุม  45   
องศา  ฝ่าเทา้ทั้ง  2  วางราบกบัพื้นท าให้สะโพกงอตวัอยูแ่ลว้ ท าให้ลดการท างานของกลา้มเน้ือกลุ่มน้ี  
ท่าน้ีจึงใชก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งโดยตรงและควรใชมื้อแตะท่ีขมบัทั้ง 2  ขา้ง 

3.3  นอนยกสองขาข้ึนลง 
ท่านอนราบกบัพื้นแลว้ยกขาทั้งสองขา้งข้ึนลงเป็นท่าท่ีเกิดความกดดนักบับริเวณ 

หลงัช่วงล่างและไม่เกิดผลดี  ส าหรับผูต้อ้งการบริหารหนา้ทอ้งเช่นเดียวกบัท่าลุกนัง่ขาเหยยีด 
ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง   ควรเปล่ียนเป็นงอสะโพก  ยกขาข้ึนลงโดยให้งอเข่าเขา้มาเกือบ

ชิดอกแลว้ยกขาทั้งสองข้ึนลง 
     3.4  ขาเหยยีดเตะแบบกรรไกร 

   ท่าน้ีเป็นอันตรายมากกับหลังส่วนต ่ าจากบั้นเอวลงไป  และไม่ได้ผลในการฝึก
กลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง 

 ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง   ควรเปล่ียนเป็นงอสะโพกเตะขากรรไกร โดยงอเข่าเป็นมุมฉาก
แลว้จึงเตะขาแทน 

3.5  เหยยีดหลงัจนแอ่น 
หากหลงัตอ้งเหยยีดจนแอ่นโคง้  จะท าใหเ้กิดแรงดนัท่ีกลา้มเน้ือของหลงัช่วงล่าง  จะ 

ท าใหเ้กิดปัญหาปวดหลงัตามมา  โดยเฉพาะท่ายกแขนยกขาข้ึนจากการนอนคว  ่า 
ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง   ควรเปล่ียนเป็นยกแขน ยกขา สลบักนัในท่านอนคว  ่าเช่นเดิม จะ 

ช่วยลดแรงดนัท่ีบริเวณก่ึงกลางของกลา้มเน้ือหลงั 
    3.6  คุกเข่าเหยยีดขาเตะข้ึนลง 

ท่าน้ีหลงัจะถูกดึงใหเ้หยยีดมากเกินไปโดยขาขา้งหน่ึงท่ีเหยยีดตรงในขณะท่ีน ้าหนกั 
ตวัตกลงท่ีมือและเทา้  และเป็นอนัตรายต่อหลงั 

 ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง    ควรเปล่ียนเป็นงอขอ้ศอกวางราบกบัพื้น เหยียดขาเตะข้ึนลง ท า
ใหห้ลงัไม่ตอ้งเหยยีดมากเกินไปจะช่วยลดอนัตรายต่อหลงัลงได ้
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     3.7  กม้แตะพื้นโยกล าตวั 
ยืนแยกเทา้ก้มตวัและโยกล าตวัลงเอามือแตะพื้นจะท าให้กล้ามเน้ือหลงัถูกดึงมาก
ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง     ควรเปล่ียนเป็นนัง่เหยยีดขาราบกบัพื้นแลว้กม้ตวัใชมื้อแตะ 

ปลายเทา้จะช่วยใหก้ลา้มเน้ือโคนขา ดา้นหลงั (Hamstring)  และหลงัช่วงล่างเหยยีดไดอ้ยา่งปลอดภยั 
    3.8  ยอ่เข่านัง่ยอง ๆ   

นัง่ยอง ๆ ลงไปจะท าใหเ้อน็ยดึบริเวณเข่าบาดเจบ็และเกิดแรงกดท่ีสะบา้มากเกินไป 
 ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง   ย่อเข่าให้ขาขนานกบัพื้น แรงกดดนัท่ีขอ้ต่อของเข่าจะถูกดึงข้ึน

ดว้ยแรงจากกลา้มเน้ือขา ถา้จะให้ปลอดภยัมากข้ึนควรให้หลงัพิงกบัฝาผนงัจะช่วยลดอนัตรายท่ีขอ้เข่า
ได ้

 3.9  นัง่เหยยีดขาในท่าขา้มร้ัว 
การนัง่เหยยีดขาขา้งเดียวและขาอีกขา้งหน่ึงพบัเข่าออกดา้นนอก  หมุนบิดออกจาก 

ล าตวั ท าใหเ้อน็ยดึเข่าถูก   บิดดงัร้ังออกมากกวา่ปกติ อาจเป็นอนัตรายได ้
 ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง    ควรเปล่ียนเป็นเหยียดขาขา้งเดียวและขาอีกขา้งหน่ึงพบัเข่าออก

ดา้นใน  แรงดึงท่ีหวัเข่าของขาขา้งท่ีงอจะลดลง    
3.10  กระโดดข้ึนลงดว้ยปลายเทา้ทั้งสองขา้งพร้อมกนัโดยเข่าเหยยีด 

การยนืกระโดดข้ึนลงดว้ยปลายเทา้ทั้งสองขา้งพร้อม ๆ กนัโดยเข่าเหยยีดตรง เป็นท่า 
ท่ีอนัตรายต่อหนา้แขง้     ขอ้เข่า   ขอ้เทา้ 

      ทางเลือกท่ีถูกต้อง  ควรเปล่ียนเป็นการกระโดดข้ึนและลงสู่พื้นด้วยการย่อเข่า
เล็กนอ้ย  อาจเป็นการกระโดดดว้ยเทา้ทั้งสองพร้อมกนัหรือกระโดดดว้ยเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงทีละขา้ง 

3.11  การนอนหงายยกสะโพกใหป้ลายเทา้แตะเหนือศีรษะ (ท่าคนัไถ) 
จากท่านอนหงายยกสะโพกข้ึนเหยยีดขาข้ึนไปเหนือศีรษะจนปลายเทา้แตะพื้น  อาจ 

ดึงบริเวณหลงั   ส่วนบนใหตึ้งมากเกินไป จะเป็นอนัตรายมากถา้ท าโดยไม่อบอุ่นร่างกายก่อน 
 ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง  ควรเปล่ียนเป็นนัง่เอาฝ่าเทา้ทั้งสองขา้งประกบกนัแลว้ดึงส้นเทา้

เขา้หาล าตวั กม้ตวัลงเอามือจบัขอ้เทา้ 
3.12  นัง่เหยยีดตน้ขา 

ท่าน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการนบัทบัส้นเทา้ เอนตวัไปขา้งหลงั  วางขอ้ศอกตั้งฉากกบัพื้นจะ 
เป็นอนัตรายต่อขอ้ต่อเข่าถูกแรงกดดนัมาก 

ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง   ควรเปล่ียนเป็นยนืดว้ยขาท่ีเป็นหลกัขา้งเดียว  พบัเข่ายกเทา้ไป 
ดา้นหลงั  ใชมื้อจบัขอ้เทา้ไว ้ ยอ่เข่าขา้งท่ีเป็นหลกั       เล็กนอ้ย  ใหเ้ข่าขา้งท่ีพบัขาช้ีลงพื้น 
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3.13  ยนืดว้ยไหล่บริหารขากลางอากาศ 
จากท่านอนหงาย  ยกสะโพกข้ึน  เหยยีดขาตรงข้ึนองศา  และท าท่าป่ันจกัรยานใน 

อากาศ  
ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง  ควรเปล่ียนเป็นนอนหงาย  ยกขาตรงข้ึน 90 องศาและท าท่าป่ัน 

จกัรยานในอากาศโดยท่ีไม่ตอ้งยกสะโพกข้ึน 
3.14  นอนคว  ่ามือจบัขอ้เทา้ดึงตวัแอ่นหลงัข้ึน 

จากท่านอนคว  ่าใชมื้อจบัขอ้เทา้ทั้งสองขา้งแลว้ถึงขอ้เทา้เขา้หาหลงั  ดึงล าตวัแอ่น 
หลงัข้ึน 

ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง  ควรเปล่ียนเป็นนอนคว  ่าราบกบัพื้นใชมื้อแตะท่ีขมบัและยกล าตวั 
ข้ึนใหไ้หล่พน้พื้น 

3.15  ท่าโยกเข่าเกิน  90  องศา 
ท่าท่ีใชใ้นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือน่องจะมีการโยกเข่าไปขา้งหนา้จนเข่าท ามุมเกิน 90  

องศากบัพื้นและมีการโยกตวัดว้ย 
ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง   ควรเปล่ียนเป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือน่องโดยการตั้งเข่าท ามุม  

90 องศากบัพื้นโดยเข่าจะตอ้งไม่โยกเกินปลายเทา้เหยียดขาอีกขา้งไปขา้งหลงั เข่าตึงกดพื้นเทา้ลงกบั
พื้น 

การยืดเหยียดกล้ามเน้ือเพ่ือเต้นแอโรบิกดานซ์   ควรเร่ิมบริหารตั้งแต่ส่วนบนไปยงัส่วนล่าง
หรือจะเร่ิมบริหารจากส่วนล่างไปยงัส่วนบนก็ได ้ ดงัน้ี   
 ท่าที ่  1  น่ังงอเข่า    1   ข้างก้มตัวแตะปลายเท้า    

เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงัขาหนีบ ล าตวัดา้นขา้งและ หลงัส่วนล่าง  
 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติันั่งเหยียดขาทั้งสองข้างไปทางด้านหน้า  งอเข่าขวา  เท้าขวา สัมผสักับต้นขาซ้าย
บริเวณขาหนีบ  กม้ตวัลงทางดา้นหนา้เหยยีดแขนและล าตวัไปแตะปลายเทา้ซา้ย เข่าซ้ายเหยียดตึงปลาย
เทา้ช้ีข้ึนเหยยีดแขนไปใหไ้กลท่ีสุด จนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณต้นขาด้านหลัง  ขาหนีบ
ล าตวัดา้นขา้งและหลงัส่วนล่าง  หยดุน่ิงคา้งไว ้ 10-30  วนิาที โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืด
เหยยีดกลา้มเน้ือ ปฏิบติัลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม ปฏิบติัซ ้ า  2-3  คร้ัง   

ท่าที ่  2 น่ังงอเข่าฝ่าเท้าชนกัน    
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นใน ขาหนีบล าตวัและหลงัส่วนล่าง   

 วธีิปฏิบัติ 
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 ผูป้ฏิบติันัง่หลงัตรง  ฝ่าเทา้ประกบกนั  โดยเข่าช้ีออกดา้นขา้ง มือทั้ งสองจับปลายเท้าดึงส้น
เทา้เขา้หาเชิงกรานให้มากท่ีสุด ก้มตวัลงทางดา้นหน้า  เหยียด แขนทั้งสองไปทางดา้นหน้าพร้อมทั้ง
พยายามกดล าตวัใหแ้นบกบัพื้นให้มากท่ีสุด จนรู้สึกตึงหรือเจบ็ปวดเล็กนอ้ยบริเวณตน้ขาดา้นใน      
ขาหนีบ  ล าตวัและหลงั ส่วนล่างหยุดน่ิงคา้งไว ้ 10 – 30  วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการ
ยดื เหยยีดกลา้มเน้ือ  ปฏิบติัซ ้ า  2-3  คร้ัง   

ท่าที ่ 3 น่ังเหยยีดขาก้มตัวแตะปลายเท้า  
เป็นการยดืเหยียดกลา้มเน้ือสะโพก ตน้ขาดา้นหลงัและหลงัส่วนล่าง  

 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติันัง่เหยยีดขาทั้งสองไปทางดา้นหนา้ ขาชิด  ส้นเทา้ชิด  ปลายเทา้ช้ีข้ึน  ยกแขนทั้งสอง
ขา้งข้ึนเหนือศีรษะแลว้ค่อยๆกม้ตวัลงพยายาม  เอามือเตะปลายเทา้  กม้หน้าพร้อมทั้งเหยียดล าตวัไป
ทางดา้นหนา้ใหม้ากท่ีสุด จนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณสะโพกและตน้ขาดา้นหลงั หยุดน่ิง
คา้งไว ้ 10-30  วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ  ปฏิบติัซ ้ า   2-3  คร้ัง
และในขณะยดืเหยยีดเข่าทั้งสองขา้งเหยยีดตึงตลอดเวลา   

ท่าที ่ 4 น่ังกอดเข่าชิดอก    
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือสะโพกดา้นหลงัและดา้นนอก  

 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติั งอเข่าขวาชนัข้ึนทางดา้นหนา้  ยกเทา้ขวาขา้มตน้ขาซ้ายวางเทา้ขวาลงบนพื้นใชแ้ขน
ทั้งสองขา้งกอดเข่าขวาเขา้หาอก  ล าตวัเหยยีดตรง จนรู้สึกตึงหรือเจบ็ปวดเล็กนอ้ยบริเวณสะโพก และ
ตน้ขาดา้นหลงั น่ิงคา้งไว ้ 10-30 วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ
ปฏิบติัซ ้ า ในดา้นตรงกนัขา้มและปฏิบติัซ ้ า 2-3  คร้ัง   

ท่าที ่   5 น่ังชันเข่าบิดตัว  
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือสะโพกดา้นหลงัและดา้นนอก   
วธีิปฏิบัติ  

 ใหผู้ป้ฏิบติังอเข่าขวาชนัข้ึนทางดา้นหนา้  ยกเทา้ขวาขา้มตน้ขาซา้ยวาง เทา้ขวาลงบนพื้น     
บิดล าตวัไปทางดา้นขวา หันหน้าไปด้านขวาและมือขวาวางลงบนพื้นด้านหลงัสะโพกขวาเพื่อการ
ทรงตวั ยกแขนซา้ยขา้มเข่าขวา พยายามใชต้น้แขนซา้ยช่วยดนัเข่าขวาไปทางดา้นซา้ย ของล าตัวจน
รู้สึกตึงหรือเจบ็ปวดเล็กนอ้ยบริเวณสะโพกดา้นหลงัและดา้นนอก  หยดุน่ิงคา้งไว ้ 10-30  วนิาทีปฏิบติั 
ลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม ปฏิบัติซ ้ า   2-3  คร้ัง   ในขณะปฏิบัติพยายาม  ชันเข่ าให้ สู ง
จนกระทัง่ส้นเทา้เกือบชิดสะโพก ขณะออกแรงบิดล าตวัไม่งอหลงัหรือ เอนไปด้านหลงัพยายามใช้
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ต้นแขนช่วยดันเข่าไปทางด้านตรงข้ามของล าตวัทีละ น้อยอย่างต่อเน่ืองจนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวด
เล็กนอ้ย โดยไม่มีการกระตุกหรือกระชาก ขณะท าการยดืเหยยีด  
 ท่าที ่ 6 น่ังแยกขาก้มตัวไปทางด้านหน้า   

เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือสะโพก ตน้ขาดา้นหลงั ขาหนีบ และหลงั ส่วนล่าง  
 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติันัง่แยกกางขาทั้งสองขา้งให้กวา้งท่ีสุด  เข่าเหยียดตึงปลายเทา้ช้ีข้ึน  ยกแขนทั้งสอง
ขา้งข้ึนเหนือศีรษะแลว้ค่อย  ๆ  ก้มตวัลงทางด้านหน้าพร้อมทั้ง เหยียดล าตวัไปทางด้านหน้าให้มาก
ท่ีสุดพร้อมทั้งเหยยีดแขนไปใหไ้กลท่ีสุดจนรู้สึก ตึงหรือเจบ็ปวดเล็กนอ้ยบริเวณสะโพก ต้ น ข า
ดา้นหลงัและดา้นในขาหนีบและหลงัส่วนล่าง  หยดุน่ิงคา้งไว ้ 10-30 วนิาที โดยไม่กลั้นลมหายใจ
ในขณะท าการยดื เหยยีดกลา้มเน้ือ ปฏิบติัซ ้ า  2-3  คร้ัง  ขณะยืดเหยียดเข่าทั้งสองขา้งเหยียดตึงปลาย
เทา้ตั้งข้ึนตลอดเวลา   

ท่าที ่ 7 น่ังแยกขาก้มตัวแตะปลายเท้า   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือสะโพก ตน้ขาดา้นหลงั ขาหนีบ ล าตวัดา้นขา้ง แ ล ะ ห ลั ง

ส่วนล่าง    
 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติันัง่แยกขาทั้งสองขา้งให้กวา้งท่ีสุด เข่าเหยยีดตึงปลายเทา้ช้ีข้ึน  
แลว้ค่อย  ๆ  กม้ตวัไปหาเข่าขวา เหยยีดแขนและล าตวัไปแตะปลายเทา้ขวาเข่าขวาตึง  เหยยีดแขนไปให้
ไกลท่ีสุดจนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณสะโพก  ตน้ขาดา้นหลงัและด้านใน  ขาหนีบล าตวั
ดา้นขา้งและหลงัส่วนล่าง หยุดน่ิงค้างไว ้  10-30   วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืด
เหยยีดกลา้มเน้ือ ปฏิบติั ลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม ปฏิบติัซ ้ า    2-3 คร้ัง  

ท่าที ่  8 น่ังแยกขาเอยีงตัวแตะปลายเท้า   
เป็นการยดืเหยียดกลา้มเน้ือสะโพก ตน้ขาดา้นหลงัและดา้นใน ขาหนีบ และล าตัวด้ านข้ าง

 วธีิปฏิบัติ   
 โดยผูป้ฏิบติันัง่แยกขาทั้งสองขา้งใหก้วา้งท่ีสุด  เข่าเหยยีดตึง ปลายเท้าช้ีข้ึน ยกแขนขวาข้ึน
เหนือศีรษะ  แขนซ้ายแตะท่ีตน้ขาขวา  งอล าตวัไปทางดา้นซ้ายเหยียด ล าตวัและแขนขวาไปหาปลาย
เทา้ซา้ยใหม้ากท่ีสุดจนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กนอ้ย บริเวณสะโพก  ตน้ขาดา้นหลงัและดา้นใน      
ขาหนีบ และล าตวัดา้นขา้งหยุดน่ิงคา้งไว ้ 10-30  วนิาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยดืเหยยีด
กลา้มเน้ือ  ปฏิบติั ลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม   ปฏิบติัซ ้ า  2-3 คร้ัง  ขณะท่ีงอล าตวัไปทางดา้น 
ซา้ยรักษาแนวร่างกายให้เอนลงทางดา้นขา้งไม่ให้กม้ไปขา้งหนา้  เหยยีดล าตวัและ แขนไปหาปลายเทา้
เข่าทั้งสองขา้งเหยยีดตึงปลายเทา้ตั้งข้ึน   
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 ท่าที ่  9 น่ังคุกเข่าเอนตัว   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือตน้ขา กลา้มเน้ือกลุ่มงอสะโพก ล าตวั    

 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติันัง่ตวัตรงเข่าขวาแตะพื้น ชนัเข่าซ้ายข้ึน ค่อย ๆ  เอนล าตวัไปทางดา้นหลงัใช้มือทั้ง
สองค ้ายนัพื้นไวท้างดา้นหลงั  หยุดน่ิงคา้งไว ้ ณ  ต าแหน่งท่ี รู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กนอ้ย  10-30วนิาที
โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ  ปฏิบติัลกัษณะเดียวกนัในด้านตรงกนัขา้ม
ปฏิบติัซ ้ า   2-3  คร้ัง   

ท่าที ่ 10   ท่าเทพธิดายืดหน้าแข้ง   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือหนา้แขง้และหลงัเทา้  

 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติันัง่คุกเข่าในท่าเทพธิดา มือทั้งสองข้างวางไวด้้านหลังเอนล าตวัไปทางด้านหลัง
เล็กนอ้ย พยายามยกเข่าขวาข้ึนจากพื้นให้มากท่ีสุด  จนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณหน้าแขง้
หยุดน่ิงคา้งไว ้ 10-30  วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยียดกลา้มเน้ือ  สะโพกชิดส้น
เทา้ตลอดเวลา  ปฏิบติัลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม  ปฏิบติัซ ้ า  2-3  คร้ัง  
 ท่าที ่ 11  เท้าน าเท้าตาม   

เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือกลุ่มงอสะโพก  ตน้ขาดา้นหนา้  สะโพก  ดา้นหลงั และน่อง  
 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติัยนืตรง ก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหน้า  งอเข่าซ้ายย่อตวัลงเหยียดขาขวาไปทางด้าน
หลงั  ล าตวัตั้งตรง  ค่อยหยอ่นตวัลงในแนวด่ิงให้ไดม้าก ท่ีสุดจนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กนอ้ยบริเวณ
กลา้มเน้ือกลุ่มงอสะโพก ตน้ขาดา้นหนา้  สะโพกดา้นหลงัและน่องหยุดน่ิงคา้งไว ้ 10-30 วนิาที โด ย
ไม่กลั้นลมหายใจ ในขณะท าการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ปฏิบติัลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้มปฏิบติั
ซ ้ า  2-3 คร้ัง  ขณะท่ีงอเข่าหนา้หยอ่นตวัลงพยายามทิ้งน ้าหนกัลงตรงกลาง  ล าตวัตั้ง ตรงตลอด เ ข่ า
ขา้งท่ีงอไม่ควรเลยปลายเทา้  แนวขาทั้งสองขา้งจะอยู่ในแนวแกน กลางของล าตวัตลอดไม่เบนออก
ดา้นขา้ง    

ท่าที ่ 12   ยืดอก ยกแขนขึน้ทางด้านหลงั   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ืออกและไหล่ดา้นหนา้  
วธีิปฏิบัติ 

 ผูป้ฏิบติัยืนตรงเทา้แยก  กวา้งเท่าช่วงไหล่  มือทั้งสองประสานกนัไว ้ ดา้นหลงับริเวณสะโพก
ออกแรงเหยียดพร้อมทั้งยกแขนทั้งสองขา้งข้ึนทางดา้นหลงั  โดยไม่มีการกระตุกหรือกระชากตวัตรง
ยดือก  หนา้มองตรงจนรู้สึกตึงหรือเจบ็ปวด เล็กนอ้ยบริเวณอกและไหล่ดา้นหนา้  หยดุน่ิงคา้งไว ้     
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10-30  วนิาที  โดยไม่กลั้นลม หายใจในขณะท าการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ปฏิบัติซ ้ า   2-3  คร้ัง  ในการ
บริหารท่าน้ี สามารถยดืเหยยีดไดท้ั้งแบบอยูก่บัท่ี  (Static   Stretching) และยืดเหยียดแบบ เคล่ือนท่ี
(Dynamic   Stretching)   

ท่าที ่ 13   ประสานมือเหยยีดแขนห่อไหล่   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนและไหล่ดา้นหลงั  

 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติัยืนตรงเทา้แยกกวา้งช่วงไหล่   มือทั้งสองประสานกนัไวด้า้นหนา้  เหยียดแขนทั้งสอง
ขา้งระดบัไหล่  ออกแรงเหยยีดแขนไปทางดา้นหนา้ โคง้หลงัส่วนบนโดยท าการห่อไหล่ทั้งสองขา้ง
เขา้หากนั โดยไม่มีการกระตุกหรือ กระชาก ก้มศีรษะลงเล็กน้อย   จนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อย
บริเวณหลงัส่วนบน และไหล่ดา้นหลงั  หยดุน่ิงคา้งไว ้ 10-30 วินาที   โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะ 
ท าการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ปฏิบติัซ ้ า   2-3  คร้ัง   ในการบริหารท่าน้ีสามารถยืดเหยียดไดท้ั้งแบบอยูก่บั
ท่ี  (Static   Stretching)  และยดืเหยยีดแบบเคล่ือนท่ี  (Dynamic   Stretching)  
 ท่าที ่ 14   ประนมมือเหยยีดแขนเหนือศีรษะ   

เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือไหล่ดา้นหลงั  ล าตวัดา้นหนา้  อก คอดา้นหนา้  
 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติัยืนตรงเทา้แยกกวา้งช่วงไหล่  จากนั้นประนมมือเหยียดแขน ทั้งสองข้ึนเหนือศีรษะ
เงยหนา้ข้ึน  ออกแรงเหยียดหลงั  ยืดอก  พร้อมทั้งเหยียดแขนข้ึน เหนือศีรษะให้ไดม้ากท่ีสุดจนรู้สึกตึง
หรือเจบ็ปวดเล็กนอ้ยบริเวณกลา้มเน้ือไหล่ดา้นหลงั ล าตวัดา้นหนา้  อก  คอดา้นหนา้ หยุด น่ิ งค้ าง
ไว ้ 10-30  วนิาที โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ  ปฏิบติัซ ้ า  2-3  คร้ัง  

ท่าที ่ 15   เอยีงล าตัว   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือล าตวั สะโพกดา้นขา้ง ไหล่และตน้แขนดา้นหลงั   
วธีิปฏิบัติ 

 ผูป้ฏิบติัยนืตรง เทา้แยกกวา้งกวา่ช่วงไหล่เล็กนอ้ย หลังเหยียดตรงยกแขนขวาข้ึนเหนือ
ศีรษะ   ฝ่ามือหนัไปทางดา้นซา้ย   เอียงล าตวัไปทางดา้นซา้ย โด ย ข้ อ ต่ อ ข อ งก ระ ดู ก สั น ห ลั ง
เคล่ือนไหวในลกัษณะงอทางด้านขา้ง  พร้อมออกแรง เหยียดแขนขวาให้มากท่ีสุด  ตน้แขนขวาอยู่
เหนือใบหู  ไม่งอศอกจนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณล าตวั  สะโพกดา้นขา้งไหล่และตน้แขน
ดา้นหลงัหยุดน่ิงคา้งไว ้ 10-30  วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยียดกลา้มเน้ือปฏิบติั 
ลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม ปฏิบติัซ ้ า   2-3  คร้ัง 
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ท่าที ่ 16   งอศอก มือดึง   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหลงัและไหล่ดา้นหลงั    

 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติัยืนตรงเทา้แยกกวา้งช่วงไหล่  ยกแขนขวาข้ึนเหนือศีรษะ  งอศอกขวาลงมาดา้นหลงั
วางมือแตะไวก้ลางหลงั  โดยแขนขวาแนบชิดติดศีรษะ ทางดา้นขวา   กม้ศีรษะเล็กนอ้ย ใช้มือซ้ายจบั
ท่ีศอกขวา   ออกแรงดึงศอกขวามาทาง ดา้นไหล่ซ้ายโดยใหมื้อขวาค่อยๆเล่ือนต ่าลงใหไ้ดม้ากท่ีสุดและ
ตน้แขนขวาเบียด ผ่านศีรษะไปทางดา้นหลงัจนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณตน้แขนดา้นหลงั 
และไหล่ดา้นหลงั  หยดุน่ิงคา้งไว ้ 10-30  วินาที  โดยไม่กลั้ นลมหายใจในขณะ ท าการยืดเหยียด
กลา้มเน้ือ  ปฏิบติัลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม ปฏิบติัซ ้ า   2-3  คร้ัง  
 ท่าที ่  17   พาดแขนด้านหน้า   

เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือไหล่และตน้แขนดา้นหลงั    
 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติัยนืตรงเทา้แยกกวา้งช่วงไหล่   ยกแขนซา้ยพาดผา่นทางดา้นหนา้  ระดบัหวัไหล่ แนว
แขนขนานพื้น  งอศอกเล็กนอ้ย  ตวัตรงหนา้มองตรง ใช้แขนท่อนล่างขวาทับเหนือศอกซ้ายออกแรง
กดร้ังศอกเขา้หาตวั  หนา้มองขา้มไหล่ขวา จนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณไหล่และตน้แขน
ดา้นหลงั  หยดุน่ิงคา้งไว ้  10-30  วนิาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยยีดกลา้มเน้ือปฏิบติั 
ลกัษณะเดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม ปฏิบติัซ ้ า   2-3  คร้ัง   

ท่าที ่ 18   ยืดเหยยีดปลายแขน   
ท่าแรกเป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือปลายแขนดา้นหลงัและหลงัมือ    

 วธีิปฏิบัติ 
 โดยผูป้ฏิบติัยนืตวัตรง  เทา้กวา้งเท่าช่วงไหล่   เหยยีดแขนขวาไปทางดา้นหนา้ คว  ่ามือลงงอ
ขอ้มือ น้ิวทั้งห้าเรียงชิดติดกนัช้ีลงพื้น  มือซ้ายจบัหลงัมือขวา ดึงเขา้หาตวัจนรู้สึกตึงหรือเจ็บปวด
เล็กน้อยบริเวณปลายแขนดา้นหลงัและหลงัมือ  ต่อไปเป็นการยืดเหยียดกลา้มเน้ือปลายแขนดา้นหน้า
และฝ่ามือเหยียดแขนขวาไปทางด้านหน้า หงายฝ่ามือข้ึน น้ิวทั้งห้าเรียงชิดติดกนัช้ีข้ึน มือซ้ายจบัท่ี
ปลายน้ิวมือขวาดึงเขา้หาตวัจนรู้สึกตึงหรือเจบ็ปวดเล็กนอ้ย บริเวณปลายแขนดา้นหนา้และฝ่ามือ หยุด
น่ิงคา้งไว ้ 10-30 วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ปฏิบัติลักษณะ
เดียวกนัในดา้นตรงกนัขา้ม  ปฏิบติัซ ้ า   2-3 คร้ัง  ไม่งอศอกขา้งท่ีท าการยืดเหยยีด  
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ท่าที ่ 19   ยืดเหยยีดกล้ามเน้ือคอ   
เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือคอดา้นขา้งและดา้นหลงั    

 วธีิปฏิบัติ 
 ผูป้ฏิบติัยนืตรงเทา้แยกกวา้งเท่าช่วงไหล่  ใชมื้อขวาจบัศีรษะดา้นซา้ย เอี ย ง ศี รษ ะไป ท าง
ด้านขวาออกแรงดึงศีรษะไปทางด้านขวาทีละน้อยจนรู้สึกตึง บริเวณต้นคอด้านซ้ายโดยไม่มีการ
กระตุกหรือกระชากหยุดน่ิงคา้งไว ้ 10-30 วินาที   โดยไม่กลั้ นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยียด
กลา้มเน้ือการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือคอดา้นหลงั  
 ผูป้ฏิบติั กม้ศีรษะไปทางดา้นหนา้ ใช้มือทั้งสองวางบนศีรษะเยื้องไปทาง ดา้นหลงัเล็กน้อย
ออกแรงดึงศีรษะไปทางดา้นหน้าทีละน้อยจนรู้สึกตึงบริเวณ ตน้คอดา้นหลงั โดยไม่มีการกระตุกหรือ
กระชาก หยุดน่ิงคา้งไว ้ 10-30  วินาที  โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยืดเหยยีดกลา้มเน้ือ  การยืด
เหยียดกล้ามเน้ือคอเป็นการยืดเหยียดกล้ามเน้ือคอด้านหลัง ซีกซ้ายและขวา   ผูป้ฏิบติั  หันหน้าไป
ทางขวา  45  องศาพร้อมกม้หนา้ลง ใชมื้อขวา  
 วางบนศีรษะทางดา้นซ้ายเยื้องไปทางดา้นหลงัเล็กนอ้ยออกแรงดึงศีรษะเอียงไปทาง ดา้นขวา
ทีละนอ้ยจนรู้สึกตึงบริเวณหลงัตน้คอดา้นซา้ย โดยไม่มีการกระตุกหรือ กระชาก หยดุน่ิงคา้งไว ้     
10-30  วนิาที   โดยไม่กลั้นลมหายใจในขณะท าการยดื เหยยีดกลา้มเน้ือ ต้องไม่ยกไหล่ด้านตรงข้าม
ขณะออกแรงดึง ท าสลบัขา้งและท าซ ้ า  2-3 คร้ัง ในขณะยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ 
 

สรุป  
 การบาดเจบ็ท่ีเกิดจาการประกอบกิจกรรมแอโรบิกดานซ์นั้น เกิดจากปัจจยั 2  ประการไดแ้ก่  
1.  ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ตวัผูอ้อกก าลงักายเองจะตอ้งศึกษาลกัษณะกิจกรรมวา่มีขั้นตอน   อย่างไร และ
จะต้องใช้ร่างกายหนักเบาตอนไหน จึงจะปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามหลักการของการประกอบ
กิจกรรมแอโรบิกดานซ์   2. ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ องคป์ระกอบอ่ืนท่ีมีส่วนท าให้การประกอบกิจกรรม
แอโรบิกดานซ์นั้นสัมฤทธ์ิผลเช่น เส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกาย  รองเทา้ ถุงเทา้  พื้นหอ้ง  อากาศ  เป็นตน้  
ถา้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแอโรบิกดานซ์เขา้ใจ ถึงความจ าเป็นของปัจจยัทั้งภายในและภายนอกก็จะช่วยขจดั
ปัญหาเร่ืองการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิกดานซ์ได้  โดยการจดัร่างกายขณะ
เคล่ือนไหวให้ถูกวิธี  เช่น ท่าเร่ิมต้น ควรเร่ิมการงอเข่าเล็กน้อย  ไม่ควรเตะ แอ่นหลัง ขณะท่ีมีการ
เคล่ือนไหวเร็ว ๆ  ไม่ควรหมุนเอวโดยรอบ  ไม่ควรยอ่เข่าต ่ากวา่ระดบัขนานพื้น  เป็นตน้   

เม่ือเกิดการบาดเจบ็แลว้ควรปฐมพยาบาลโดยใหห้ยดุการออกก าลงักายทนัที น าผูบ้าดเจ็บออก
จากสถานท่ีออกก าลงักาย  พกัส่วนท่ีไดรั้บการบาดเจ็บ  ประคบเยน็บริเวณท่ีไดรั้บบาดเจ็บ  พนักระชบั
ส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็  ยกส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ใหสู้งกวา่ระดบัหวัใจ  ส่งพบแพทยห์รือสถานพยาบาล  


