องคความรูในการดําเนินการ จัดการความรู ประจําป งป.54
เรื่อง “แนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเปนรายบุคคล”
หนวยงานกองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร
ชื่อองคความรู แนวทางการดูแลทางการแพทย
เนื้อหา
กอนออกกําลังกายหรือการฝก ควรมีการยืดเหยียดกลามเนื้อ และการออกกําลังมากอนอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อความยืดหยุนและความแข็งแรงของกลามเนื้อและขอตอ ทําใหพรอมที่จะรับการออกกําลังกาย
และการฝก ปองกันไดโดยการยึดขอตอที่มีความเสีย่ งดวยการbandingดวยปาสเตอร
ปจจัยที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
๑. เกิดจากการเคลื่อนไหว
๒. เกิดจากปจจัยแวดลอม
- ความแข็งแรงของรางกาย
- รองเทา
- สภาพพื้นสนาม
- สภาพอากาศ
- อื่นๆ

การดูแลการบาดเจ็บจากการฝก ออกกําลังกาย และเลนกีฬา
วัตถุประสงค
๑. ลดจํานวนผูบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการฝก ถามีการปองกันอันตรายกอนการออกกําลังกายทุกครั้ง
๒. ชวยบรรเทาความเจ็บปวดจากการปฐมพยาบาลที่ถูกตองและดูแลรักษาตามหลักและวิธีการที่ถูกตอง
๓. ชวยปองกันอันตรายจากกีฬาและการฝกไมใหรายแรงหรือสายเกินกวาที่แพทยจะดูแลรักษาตอไปได
๔. ชวยใหผูเลนตระหนักและระมัดระวังอันตรายจากการเลนกีฬาและการฝก
๕. สามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเลนกีฬาและการฝก
๖. รูจักเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อไมใหเกิดอันตรายจากการเลนกีฬา
การดูแลการบาดเจ็บ
เริ่มจากการตรวจรางกาย เพื่อประเมินลักษณะ ความรุนแรงของบาดแผล หรือการบาดเจ็บที่ไดรับ
รวมทั้งซักถามอาการจากผูที่ไดรับบาดเจ็บ เชน บวม หรือกดเจ็บ มีอาการปวดขณะเคลื่อน หรือขยับสวนนั้นๆ

-๒หรือไม หลังจากไดขอมูลการบาดเจ็บแลว ใหเริ่มทําการปฐมพยาบาล โดยปฏิบัติตามอักษรภาษาอังกฤษ ในคํา
วา "RICE" โดยที่ R ใชแทนคําวา Rest , I ใชแทนคําวา Ice , C ใชแทนคําวา Compression , E ใชแทนคําวา
Elevation รายละเอียดของการปฏิบัติตามแนวทาง RICE มีดังนี้
๑. การพัก (Rest) พักการใชงานสวนของรางกาย ที่ไดรับบาดเจ็บทันที นั่นคือ ใหหยุดพักการเลนกีฬา
โดยเฉพาะในชวง ๖ ชั่วโมงแรกของการบาดเจ็บ ซึ่งถือวา เปนชวงที่สําคัญ ควรมีการใหพักการใชงาน อยางไร
ก็ตาม สวนใหญแลว การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา หรือออกกําลังกายตองการเวลาพักประมาณ ๔๘ ชั่วโมง
กอนที่จะมีการเคลื่อนไหว (mobilization) อีกครั้ง
๒. การใชความเย็น (Ice) โดยการประคบเย็น ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อลดการมีเลือดออก บริเวณเนื้อเยื่อ ลดบวม
และอาการปวดได ระยะเวลาการประคบเย็น ตองกระทําใหเหมาะสมกับบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ โดยทั่วไปการ
ประคบเย็น ใหประคบนานครั้งละ ๑๐ ถึง ๒๐ นาที หยุดประคบ ๕ นาที ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไมบวม
ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ วิธีที่นิยมใชในการประคบเย็น ไดแก
๒.๑ การใชถุงเย็น (ice pack) ซึ่งจะคงความเย็นไดประมาณ 45-60 นาที และไมจําเปนตองหอผาเพราะ
ความเย็นจะไมพอเพียง ใหสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง ยกเวนพึ่งนําออกจากชองแชแข็ง
๒.๒ การใชถุงใสน้ําแข็ง ผาชุบน้ําเย็น ในกรณีที่ไมมีถุงเย็น หรือบริเวณของการบาดเจ็บ กวางเกินขนาด
ของถุงเย็น
๒.๓ การพนดวยสเปรยเย็น (cooling spray) อาจใชลดปวดเฉพาะที่ไดชั่วคราว สามารถใชไดกับบริเวณที่
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง ไมหนา เชน คาง สันหมัด ขอเทา
๓. การพันผายืด (Compression bandage) เพื่อกดไมใหมีเลือดออกในเนือ้ เยื่อมาก มักใชรวมกับการประคบ
เย็น เพื่อใหไดประโยชนทั้งสองดานรวมกัน การพันผายืดควรพันใหกระชับ สวนที่บาดเจ็บ และควรใชผาสําลี
ผืนใหญรองไวใหหนาๆ โดยรอบ กอนพันดวยผายืด ควรพันผายืดคลุมเหนือ และใตตอสวนที่บาดเจ็บ
๔. การยก (Elevation) สวนของรางกายที่ไดรับการบาดเจ็บ ใหสูงกวาระดับหัวใจ เพื่อใหเลือดไหลกลับสู
หัวใจไดสะดวก เชน การนอนวางขา หรือเทาบนหมอน ในกรณีที่นั่ง ใหวางเทาบนเกาอี้ เปนตน ในกรณี
บาดเจ็บรุนแรง ควรยกสูงไวประมาณ ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง นอกจากนี้ การยกสวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ
ใหสูง ยังชวยในการลดการกดของน้ําหนักเซลลที่หลั่งออกมา สูเนื้อเยื่อบริเวณนั้น ทําใหลดการบวมลงได
อยางไรก็ตาม บางหลักปฏิบัติ อาจเพิ่มการปองกันการบาดเจ็บเพิ่ม (Protection) ดวย ซึ่งอาจจะพบไดในบาง
ตํารา ทําใหหลักการปฏิบัติเพิ่มจาก "RICE" เปน "PRICE" เชน ในกรณีบาดเจ็บรุนแรง ที่สงสัยวา มีอันตรายตอ
ขอตอ หรือกระดูก ควรดาม (splint) ดวยอุปกรณที่แข็ง และขนาดเหมาะสมกับอวัยวะ ซึ่งหาไดในบริเวณที่
เกิดเหตุ เพื่อประคองอวัยวะ และปองกัน (Protection) ไมใหมีการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อเพิ่มเติม

-๓ขอควรหลีกเลี่ยง
ควรหลีกเลี่ยงการใชความรอนในรูป แบบตางๆ ในระยะแรก (๔๘ ชั่วโมง) ของการบาดเจ็บ เพราะจะ
ทําใหเสนเลือดขยายตัว มีเลือดออกในบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น นําไปสูการบวมของเนื้อเยื่อโดยรอบ และจะมีอาการ
ปวดมากขึ้น การหายจะชาลง
สําหรับการดูแลปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ ในแตละสวน เปนดังนี้
๑. การปฐมพยาบาลบาลเจ็บบริเวณกลามเนื้อ
๒. การปฐมพยาบาลบาลเจ็บบริเวณเอ็น
๓. การปฐมพยาบาลบาลเจ็บบริเวณขอตอ
๔. การปฐมพยาบาลบาลเจ็บบริเวณกระดูก
๑. การปฐมพยาบาลบาลเจ็บบริเวณกลามเนื้อ กลามเนื้อที่ใชในการเคลื่อนไหว วิ่ง หรือออกกําลังกาย คือ
กลามเนื้อลาย โดยแตละใยของกลามเนื้อ จะรวมกันเปนมัดกลามเนื้อ การออกกําลังกายกลามเนื้อใหแข็งแรง
จะทําใหกลามเนื้อนั้น ทนตอการปวดเมื่อยและอักเสบได การเสี่ยงตอการบาดเจ็บก็มีนอย กลามเนื้อมีหนาที่
ยืดและหด ถามีความแข็งแรงยืดหยุน ดี เมื่อเกิดแรงกระตุก กระชาก ทําใหเกิดการฉีกขาดไดยาก การบาดเจ็บ
ของกลามเนื้อมีดังนี้
๑.๑ ตะคริว (cramp) เกิดจากการหดเกร็งตัวชั่วคราว ของกลามเนื้อนั้นๆ ทั้งมัด ทําใหเห็นเปนกอน
หรือเปนลูก จะมีอาการเจ็บปวดมาก และอยูนอกเหนือการบังคับจากจิตใจ อาจจะเกิดไดบอยๆ และซ้ําที่เดิม
หรือเปนหลายๆ มัดพรอมกันได สาเหตุเกิดจากกลามเนื้อไมแข็งแรง หรือไมไดรับการฝกอยางเพียงพอ เมื่อวิ่ง
หรือใชงานมากเกินไป นอกจากนี้ การที่รางกายขาดเกลือแรบางชนิด เชน แคลเซียม ฯลฯ หรือในสภาพ
อากาศที่เย็น หรือการรัดผายืดแนนเกินไป เลือดมาเลี้ยงกลามเนื้อนอย จะยิ่งกอใหเกิดตะคริวไดงายขึ้น
การปฐมพยาบาล ในขณะที่กําลังเลนกีฬา แลวเกิดเปนตะคริว ใหหยุดพักทันที คลายสวนที่รัด เชน
เข็มขัด ถอดรองเทา หรือถุงเทาของผูปวยจากนั้นเหยียด และยืดกลามเนื้อมัดนี้ใหเต็มที่ประมาณ ๕ ถึง ๑๐
นาที พยายามใหกลามเนื้อมัดตรงกันขามหดตัวเพื่อใหกลามเนื้อคลายเร็วขึ้น เชน เปนตะคริวที่นอง ปฏิบัติโดย
ดันปลายเทาเขาหาตัวเองจนถึง 90 องศา เมื่อคลายการเกร็งตัวแลว จึงนวดตอดวยน้ํามันนวดที่รอน ดวยอุง
มือเบาๆ หรือใชความรอนประคบ หามจับ บีบ หรือขยํา เพราะจะทําใหกลามเนื้อหดเกร็งตัว เกิดตะคริวไดอีก
หลังจากนั้นตองบริหารกลามเนื้อมัดนั้นเปนพิเศษ เพื่อใหแข็งแรงอยูเสมอ จะไดไมเกิดอาการขึ้นมาอีก
โดยทั่วไปแลวตะคริวมักเกิดกับกลามเนื้อมัดใหญๆ เชน กลามเนื้อนอง แตก็สามารถพบไดในกลามเนื้อมัดเล็กๆ
เชน กลามเนื้อแขน กลามเนื้อระหวางกระดูกซี่โครง (intercostal muscles) หลักการทั่วไปในการปฐม

-๔พยาบาลตะคริว ในกรณีที่ไมสามารถยืดกลามเนื้อ (passive stretching) ไดใหผูบาดเจ็บพัก และหายใจเขา
ออกลึกๆ (deep breathing) และประคบดวยความเย็น (ice pack) อาการเจ็บปวดกลามเนื้อจากตะคริว ก็จะ
คอยทุเลาลง
ตัวอยาง เมื่อขณะเลนกีฬาแลวเกิดเปนตะคริวที่นอง มีอาการปวดที่นองมาก คลําดูจะแข็งเปนลูก ใช
ขาขางนั้นตอไปไมได การปฐมพยาบาล คือ ใหนักกีฬาผูนั้นพัก ถอดรองเทา และถุงเทาออกใหหมด นั่ง หรือ
นอนราบ ใหเขาอยูในทาเหยียดตรง คอยๆ ใชมือดันปลายเทา ใหกระดกขึ้นเต็มที่อยางชาๆ ทําอยูในทานี้
ประมาณ ๕ ถึง ๑๐ นาที กลามเนื้อนองจะคลายการเกร็งตัว อาการปวดจะลดลง จากนั้นใหนอนคว่ํา ทา
น้ํามันนวดที่รอน และนวดดวยอุงมือเบาๆ เพื่อกระตุนการไหลเวียน ของเลือดใหมาที่กลามเนื้อมัดนั้นมากขึ้น
๑.๒ กลามเนื้อบวม เปนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น จากการบวมของกลามเนื้อในชองวางที่จํากัด เพราะมี
เยื่อพังผืด ที่คอนขางเหนียวหอหุมอยู ทําใหปวดมาก ปวดอยูตลอดเวลา กินยาแกปวดก็ไมหาย ถาลองเหยียด
กลามเนื้อมัดนั้น จะเจ็บปวดอยางมาก สาเหตุเกิดจากการที่มีเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อมัดนั้น หรือกลุมนั้นนอย
พบในนักวิ่งที่เริ่มตนฝกซอมหนักเกินไป กลามเนื้อยังไมคุนเคย และแข็งแรงพอ มักพบในกลามเนื้อที่ขา (หนา
แขงและนอง) ในรายที่มีอาการเกิดขึ้น ถึงแมเจ็บแลวก็ยังฝนวิ่งตอ จะเปนอันตรายมาก เพราะกลามเนื้อที่บวม
จะไปกดทับเสนประสาท หลอดเลือด ทําใหไมมีประสาทสั่งงาน และกลามเนื้อตาย จึงเกิดเปนอัมพาต หรือ
ถึงกับเสียขาไปเลยก็ได
การปฐมพยาบาล เมื่อมีอาการเกิดขึ้นใหหยุดเลนกีฬาทันที แลวประคบดวยผาชุบน้ําอุน ยกเทาสูง หลังจาก
อาการดีขึ้นแลว ตองฝกโดยบริหารกลามเนื้อกลุมนี้ใหแข็งแรง เพื่อใหทนการบาดเจ็บชนิดนี้ได และเปนการ
ปองกันไมใหเกิดอาการนี้อีก คอยๆ เพิ่มความหนักของการฝกทีละนอยๆ และสังเกตอาการดวย ถามีอาการ
ผิดปกติใหหยุดทันที ระหวางนี้ก็ตองบริหารกลามเนื้อนี้ใหแข็งแรง ควบคูกันไปดวย ก็จะสามารถฝกหนักเพิ่ม
ไปไดเรื่อยๆ ในรายที่มีอาการมากดังกลาวแลว เมื่อพบแพทยจะตองรีบทําการผาตัดรักษาทันที โดยเปด
ชองวางของพังผืด ที่หอหุมกลามเนื้อออก เพื่อใหกลามเนื้อขยายตัวไดเต็มที่ ไมใหกลามเนื้อที่บวมอยูในเนื้อเยื่อ
ที่จํากัด ตาย หรือไปกดทับเสนประสาท และเสนเลือด ซึ่งถาเขาไป หรือใหการรักษาไมถูกตอง จะทําใหสวน
ปลายของอวัยวะ เชน ขา เกิดพิการหรือตาย หมดโอกาสเลนกีฬา อีกตอไป
๑.๓ กลามเนื้อชอกช้ํา (contusion) เกิดจากการถูกกระแทกที่กลามเนื้อดวยของแข็ง ทําให
กลามเนื้อชอกช้ํา และหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกลามเนื้อฉีกขาด มีเลือดคั่งอยูในกลามเนื้อ ถาเปนมาก หรือไดรับ
การรักษาไมถูกตอง เลือดที่คั่งจะไปจับกันเปนกอนเดียว เกิดเปนพังผืด ทําใหกลามเนื้อทํางานไดไมเต็มที่ และ
เกิดการเจ็บปวดได
การปฐมพยาบาล เมื่อไดรับบาดเจ็บที่กลามเนื้อ จากการกระทบกระแทก ใหหยุดพักทันที พรอมกับ
ประคบน้ําแข็งประมาณ ๑๕ ถึง ๒๐ นาที เพื่อปองกันไมใหเลือดออก หรือออกนอยที่สุด จากนั้นใชผายืด หรือ

-๕ผาพันทับกลามเนื้อนั้น เพื่อจะไดมีแรงกด หรือหยุดการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดนั้น หลังจากนั้น ๑ ถึง ๒
วัน ใหประคบน้ํารอน หรือนวดดวยน้ํามันที่รอนเบาๆ เพื่อใหเลือดที่อยูกระจายตัว และถูกดูดซึมกลับไป ใน
ที่สุดจะไดไมมีการยึดติดดวยพังผืดที่จะทําใหประสิทธิภาพของกลามเนื้อเสียไป
๑.๔ กลามเนื้อฉีกขาด (strain) เกิดจาก ๒ สาเหตุ คือ แรงกระทบจากภายนอก และตัวกลามเนื้อ
เอง ดังนี้
๑) เกิดจากแรงกระทบภายนอก เกิดจากการถูกกระทบดวยของแข็งอยางแรง ทําใหกลามเนื้อฉีกขาด
และมีเลือดออกมาก
๒) เกิดจาก ตัวกลามเนื้อเอง เมื่อวิ่งหลบหลุม หรือเปลี่ยนทาการเลนกีฬาทันที ทําใหมีการหดเกร็ง
ของกลามเนื้อมัดนั้น โดยฉับพลัน เกิดการฉีกขาดขึ้น ทั้งนี้เพราะกลามเนื้อมัดนั้นไมแข็งแรง มีความทนทาน
นอย
เมื่อเกิดการฉีกขาดของกลามเนื้อทันที เราสามารถแบงระดับงายๆ โดยใชมือ หรือนิว้ คลําดู จะพบรองบุมตรง
ตําแหนงที่ฉีกขาด แตระยะตอมาจะบอกไดยาก เพราะจะมีเลือดออก มากลบรองตรงที่ฉีกขาด ทําใหตรวจ
หรือวินิจฉัยแบงระดับความรุนแรงไดยาก
การปฐมพยาบาล เมื่อมีการฉีกขาดของกลามเนื้อเกิดขึ้น การปฐมพยาบาลทั่วไปก็คือ หลุดเลนกีฬาทันที แลว
ประคบน้ําแข็ง ๑๕ ถึง ๒๐ นาที พัก ๕ นาที สลับกันไป จนไมมีการบวมเพิ่มขึ้น ความเย็นจะทําใหเลือดหยุด
และลดอาการปวดลง ประคบวันละ ๒ ครั้ง หรือมากกวานั้น ทําตลอด ๔๘ ชั่วโมง พรอมๆ กับใชผายืดรัด ให
เกิดแรงกดบริเวณนั้น ตองระวังไมรัดแนนจนเกินไป และใหยกสวนปลายสูง เพื่อใหเลือดไหลเวียน กลับสู
หัวใจไดสะดวก เปนการลดอาการบวม หามทายารอน ๆ และถูนวดเด็ดขาด ภายหลังจาก ๔๘ ชั่วโมงไปแลวให
ประคบน้ํารอนและครีมรอนๆ เพื่อใหหลอดเลือกบริเวณนั้นขยายตัว จะไดดูดซับเอาเลือดที่ออกกลับไป เมื่อ
เริ่มมีกลามเนื้อฉีกขาด ควรตรวจดูโดยเร็ว โดยการคลําเพื่อดูระดับการฉีกขาด
ถาเปนการฉีกขาดระดับที่ ๑ เสนใยกลามเนื้อ (muscle fibers) ฉีกขาดนอยกวารอยละ๑๐ บวม
เล็กนอย หรือไมบวม ปวดไมมาก วิ่งหรือเคลื่อนไหวตอไปได ประมาณ ๓วัน อาการจะหายไป ควรเริ่มบริหาร
กลามเนื้อเบา ๆ หลังจากการบาดเจ็บประมาณ ๓ถึง๕ วันไปเเลว เพื่อปองกันการเกิดมีบาดเเผลเปนภายใน
กลามเนื้อ อันนําไปสูการเกิดพังผืด ทําใหการเคลื่อนไหวและหดยืดตัวของกลามเนื้อประสิทธิภาพลดลง
ถาเปนระดับที่ ๒ เสนใยกลามเนื้อฉีกขาด รอยละ ๑๐ ถึง ๕๐ บวมมากขึ้น ปวดมาก เลนกีฬาตอไป
ไมได พอเดินได หลังจากปฐมพยาบาลแลว ตองทําใหกลามเนื้อที่ฉีกขาดนั้นอยูนิ่งๆ เพื่อใหไมมีแผลเปน หรือมี
พังผืดจับนอยที่สุด โดยการยึดดวยปลาสเตอร (เฝอกออน) ๓ สัปดาห ก็จะหายเปนปกติ ถามีการเคลื่อนไหว
จะทําใหมีแผลเปนใหญ และมีพังผืดเกิดขึ้น ประสิทธิภาพของกลามเนื้อจะลดลงไป

-๖ถาตรวจพบโดยใชนิ้วคลํา พบรองบุมใหญ พบวา เปนระดับที่ ๓ เสนใยกลามเนื้อมีการฉีกขาด รอยละ
๕๐ ถึง๑๐๐ บวมมาก ปวดมาก หรือนอย (ถาฉีกขาดสมบูรณ) เลนกีฬา หรือเดินตอไปได เพราะกลามเนื้อไม
สามารถทํางานได ตองรีบสงพบแพทยทันที เพราะตองรักษา โดยการผาตัดเย็บตอกลามเนื้อ และเขาเฝอก
การไดยาพวกตานการอักเสบรับประทาน จะทําใหหายเร็วขึ้น
๒. การปฐมพยาบาลบาดเจ็บบริเวณเอ็น เอ็นเปนตัวเชื่อมระหวางกลามเนื้อ และกระดูก สามารถยืดและ
หดตัวได ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว ประกอบดวยเอ็น และเยื่อหุมเอ็น การบาดเจ็บที่เอ็นนี้ มักเกิดจากการใช
งานมากเกินไป หรือเกิดจากการบาดเจ็บโดยทางออม สวนการบาดเจ็บโดยตรงจากการถูกระทบกระแทกนั้น
พบไดไมบอยนัก (สวนใหญจะเปนเอ็นที่อยูในตําแหนงตื้นๆ เชน ที่ขอมือ เปนตน) การบาดเจ็บเกี่ยวกับเอ็น มี
ดังตอไปนี้
๒.๑ ปลอกหุมเอ็นอักเสบ (tenovaginitis) ที่พบไดบอยๆ จากการเลนกีฬา คือ บริเวณขอมือ และ
นิ้วมือ เนื่องจากการใชงานมากเกินไป เชน การเหวี่ยง บิด หรือสะบัดบริเวณขอมือ และการบีบกํา หรือเกร็ง
บริเวณนิ้วมือ ทําใหปลอกหุมเอ็นมีการอักเสบ และหนาตัวขึ้น ทําใหชองที่เอ็นจะลอดผานแคบลง เกิดการ
ติดขัดในการเคลื่อนที่ของเอ็น เกิดการเจ็บปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหว มีอาการบวม กดเจ็บ และจะเจ็บมาก เมื่อ
มีการบิดขอมือ หรือยืดนิ้วออก
การปฐมพยาบาล ในรายเฉียบพลัน ใหการปฐมพยาบาลแบบทั่วๆ ไป ใชน้ําเย็นประคบ พัก ใหยาแก
ปวด และยาตานการอักเสบนาน ๓ สัปดาห พรอมๆ กับการรักษาทางกายภาพบําบัดหลังจากเวลาผานไป
๒ วัน เชน ประคบรอนหรือคลื่นเหนือเสียง (อัลตราซาวน) ถาไมหายใหฉีดยาตานการอักเสบสเตียรอยด
เฉพาะที่ ในรายที่เปนเรื้อรัง อาจตองผาตัดเปดปลอกหุมเอ็นออก เพื่อใหเอ็นเคลื่อนไหวไดสะดวก การ
ปองกัน คือ ตองหลีกเลี่ยงการเลนกีฬาที่หนักเกินไปในทันที ตองคอยๆ เพิ่มการฝกทีละนอยๆ และบริหาร
กลามเนื้อใหแข็งแรงอยูเสมอ (เอ็นที่อยูตอกลามเนื้อ จะแข็งแรงตามไปดวย)
๒.๒ เยื่อหุมเอ็นอักเสบ (paratendinitis) จะมีอาการปวด บวม และกดเจ็บรอบๆ เอ็นนั้นๆ มักพบ
ที่เอ็นรอยหวาย เอ็นใตตาตุมดานนอก สาเหตุเกิดจากการใชงานมากเกินไป เชน วิ่งมากเกินไป ทําใหเกิดการ
อักเสบขึ้น การอักเสบอาจเปนแบบเฉียบพลัน มีการอักเสบเกิดขึ้นทีละนอย สะสมไวจนเกิดอาการขึ้นมาทันที
หรือเปนแบบเรื้อรัง ซึ่งทั้งที่มีอาการแลว แตยังใชงาน หรือเลนกีฬาตอไปเรื่อยๆ หรือเพียงแตพักชัว่ คราว แลว
ไปเลนกีฬาอีก ทั้งๆ ที่ยังไมหาย พวกนี้มักตองลงเอยดวยการผาตัดรักษา
การปฐมพยาบาล เหมือนๆ กับการปฐมพยาบาลปลอกเอ็นอักเสบ คือ ประคบเย็น พัก และใหยา ใน
รายที่เปนการอักเสบครั้งแรกจริงๆ อาจไมตองใหยา เพียงแตพักก็สามารถหายได แตตองไมลืมการบริหาร และ
ฟนฟูกลามเนื้อ และเอ็นนั้น ใหแข็งแรงกอนเสมอ เพื่อจะไดไมเกิดการบาดเจ็บซ้ําเดิมอีก

-๗๒.๓ เอ็นอักเสบ (tendintis) เปนการอักเสบของตัวเอ็นเอง มักพบภายในสวนกลางของเสนเอ็น
เพราะมีเลือดมาเลี้ยงนอย เกิดจากการเลนกีฬา หรือซอมหนักเกินไป ใชงานมากเกินไป หรือเกิดจากอุปกรณ
การเลนไมถูกตอง เชน รองเทาพื้นแข็งเกินไป พื้นที่ หรือสนามเลนกีฬาแข็งมาก หรือมีการโหมเลนกีฬาหนัก
ทันที หรือเพิ่มความเร็ว จากการวิ่งอยางกระทันหัน ที่พบไดบอยๆ คือ เอ็นรอยหวายอักเสบ เอ็นขอมืออักเสบ
จะมีอาการปวดบวม เจ็บ กดเจ็บ และมักมีอาการปวด ในตอนเชาวันรุงขึ้น หลังจากเลนกีฬา หรือฝกซอมมาก
เกินไป เมื่อสายๆ อาการจะนอยลงไป แตเมื่อเริ่มเลนกีฬา จะมีอาการปวดอีก อาการมักเปนเรื้อรัง และแสดง
อาการมากนอยตางกันออกไป นักกีฬาที่มีรางกาย และสมรรถภาพไมสมบูรณ หรือเลนกีฬาดวยเทคนิคไม
ถูกตอง จะเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บ ในลักษณะนี้ไดงาย ทีพ่ บไดบอยๆ คือ เอ็นบริเวณขอไหลอักเสบ หรือ
เอ็นรอยหวายอักเสบ เชน นักกีฬาวอลเลยบอล และนักแบดมินตันที่ตองตบลูกหนักหนวง และบางครั้งตองใช
งานถี่มาก หรือในนักวิ่งที่ซอมหนัก และวิ่งบนพื้นที่แข็ง เปนตน
การปฐมพยาบาล ในรายที่มีอาการเฉียบพลัน ใหใชหลักการปฐมพยาบาลทั่วไป คือ พัก และประคบ
เย็น มักไมคอนใชวิธีผาตัดรักษา การใหพัก และใหรับประทานยาตานการอักเสบ รวมกับการทํากายภาพบําบัด
ทําใหอาการหายเปนปกติได การปองกันนั้นตองคอยๆ เพิ่มการเลนกีฬามากขึ้นทีละนอย อยาหักโหมฝก หรือ
เพิ่มความเร็วในการเลนอยางกะทันหัน และตองบริหารกลามเนื้อ ใหแข็งแรงอยูเสมอ เพื่อใหมเี อ็นที่แข็งแรง ที่
สําคัญคือ เทคนิคการเลนกีฬาและอุปกรณกีฬาตองถูกตอง
๒.๔ เอ็นฉีกขาด มักพบในนักกีฬาสูงอายุ (มากกวา๔๐ ป) เนื่องจากการเลนกีฬาชนิดที่จะตอง
เปลี่ยนทิศทาง และความเร็วทันทีทันใด เชน วิ่งหลบหลุมหลบบอ หรือบิดหมุนตัวทันที เกิดการฉีกขาดของเอ็น
เปนบางสวน หรือมีการฉีกขาดโดยสมบูรณ มักพบที่เอ็นรอยหวาย ซึ่งเสื่อมจากการใชงานมาก หรือพวกที่เคย
รักษาโดยการฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะที่เขาไป ในเอ็น (อันตรายมาก) เมื่อมีการฉีกขาดขณะเลนกีฬา จะมี
อาการเจ็บปวดมาก บวม เลนกีฬาตอไมได เพราะเดินหรือวิ่งไมได ถาฉีกขาดมาก ถึงกับขาดอยางสมบูรณ จะ
ทําใหกระดูกขอเทาลงไมได เปนตน
การปฐมพยาบาล ใหใชหลักการปฐมพยาบาลทั่วไป ดังไดกลาวมาแลว จากนั้นควรใหแพทยทําการ
รักษาตอถาไมสามารถหายไปไดเองใน ๓วัน แสดงวามีการฉีกขาดเปนบางสวน ตองยึดหรือล็อกใหอยูนิ่งๆ โดย
ใชเฝอกปูน หรือเฝอกออน (พันผาพลาสเตอร) นาน๓สัปดาห แตถามีการฉีกขาดโดยสมบูรณ หรือเกือบ
สมบูรณ (รอยละ๑๐ถึง๑๐๐ ) ตองรักษาโดยการผาตัดเย็บตอเอ็น แลวใสเฝอกปูนไว ๓ถึง๖สัปดาห จากนั้น จึง
บริหารเพื่อฟนฟูกลามเนื้อ และเอ็นที่ไดรับบาดเจ็บใหแข็งแรงกอน จึงจะกลับไปเลนกีฬาไดตามปกติ การ
ปองกันที่งายๆ คือ การบริหารกลามเนื้อใหแข็งแรงอยูเสมอ เอ็นก็จะแข็งแรงตามไปดวย และหลีกเลี่ยงการเลน
กีฬา ที่จะตองเปลี่ยนทิศทาง และความเร็วอยางกะทันหัน
๓. การปฐมพยาบาลบาลเจ็บบริเวณขอตอ ขอตอประกอบดวย ปลายกระดูกตั้งแต ๒ชิ้นขึ้นไปตอกัน โดยที่มี
กระดูกออนหุม ที่ปลายกระดูกออน และปกคลุมโดยรอบดวยเยื่อบุขอ (synovial membrane) ซึ่งทําหนาที่

-๘สรางน้ําหลอลื่น และยังมีสวนควบคุมหอหุมใหแข็งแรง และมั่นคง ภายนอกขอตอที่สําคัญ คือ เอ็นยึดขอ
(ligament) มีเอ็นยึดขอบางอัน เขาไปอยูในขอก็มี หรือบางทีจะมีหมอนกระดูกออนรองขอเทา เชน ขอเขา
เปนตน การบาดเจ็บที่ขอตอ มีดังนี้
๓.๑ ขอเคล็ด ขอแพลง (sprain) เกิดจากการฉีกขาดของเอ็นที่ยึดขอตอ การฉีกขาดอาจเปนเพียง
บางสวน หรือฉีกขาดทั้งหมด ถารักษาไมดี อาจจะทําใหเอ็นยึด หรือติดไมแข็งแรง หรือติดไมดี ผลที่ตามมา คือ
เจ็บ ขอหลวม หรือเกิดขอเสื่อมในภายหลังได บาดเจ็บจากการเลนกีฬาที่พบบอย คือ ขอเทา ขอเขา ถามี
การฉีกขาดถึงเยื่อบุขอตอ จะทําใหเลือดออก คั่งอยูภายในขอ เมื่อดูจากภายนอก จะเห็นวา ขอนั้นบวมขึ้น
อยางรวดเร็ว เอ็นยึดขอเทากลุมที่เสี่ยงอันตรายมาก คือ กลุมที่อยูตรงบริเวณตาตุมดานนอก ถาขอเทาพลิกใน
ลักษณะที่ฝาเทาบิดเขาใจ จะมีผลใหเอ็นยึดขอเทาดานนอก ที่เกาะติดกับบริเวณตาตุมดานนอกบาดเจ็บ กลุม
เอ็นยึดที่เขา ที่เสี่ยงอันตรายมาก คือ กลุมที่อยูดานใน และดานนอกของขอเขา ถาขอเขาพลิกออกดานนอก
(โดยขากางออกทางดานนอก และเขาอยูกับที)่ จะทําใหเอ็นดานในขอเขาฉีกขาด ซึ่งพบไดมากกวาดานนอก
ของขอเขาฉีกขาด ถามีความรุนแรงมากขึ้น จะทําใหเยื่อบุขอตอฉีกขาด ทําใหบวมทั้งขอตอ สําหรับขอเขานั้น
อาจทําใหเอ็นภายในขอเขาฉีกขาดรวมดวย ซึ่งเปนบาดเจ็บที่รุนแรง ของขอเขาเลยทีเดียว เพราะถาไมไดรับ
การรักษาอยางถูกตอง และทันทวงที โดยการผาตัด จะทําใหขอเขาหลวม (ซึ่งพลาดกันเสมอๆ สําหรับบาดเจ็บ
ของขอเขา เนื่องจากการลาชา ทําใหไมสามารถตอเอ็นภายในขอเขา ที่ฉีกขาดได ถาไมไดทําการผาตัดตอเอ็นนี้
ภายในเวลาประมาณ ๕ วัน นับแตวันที่ไดรับบาดเจ็บ เนื่องจากเอ็นภายในขอเขานั้น ไดถูกยอยไปแลว) การทํา
ในภายหลัง จะตองใชเสนเอ็นเสนอื่นๆ ของรางกาย มาทดแทนหรือใชเอ็นเทียม ทําใหวิ่งเลี้ยวไมได ไมสามารถ
หยุดวิ่งไดทันที ดวยขาขางนั้น หรือเมื่อลงบันได จะรูสึกเขาจะหลุดลอยออกไป เปนตน ความรุนแรงของขอ
เคล็ด ขอแพลง แบงเปน ๓ระดับ
ระดับที๑่ มีการฉีกขาดของเอ็นเล็กนอย หรือมีการยึดของเอ็นบริเวณขอตอนั้น กดเจ็บบริเวณที่มีการฉีกขาด
แตจะไมบวม หรือบวมเล็กนอย อยูเฉยๆ จะไมเจ็บมีการเสียว หรือปวดทีข่ อตอนั้นนอยมาก และเดินไม
กะเผลก
การปฐมพยาบาล ใหพักขอตอโดยยกใหสูง และประคบเย็นทันที ประมาณ ๕ ถึง ๑๐ นาที โดยใชผา
ชุบน้ําเย็น หรือน้ําแข็งทุบละเอียด บรรจุในกระเปายาง ถุงพลาสติก หรือหอผา และพันผายืดไว ในหนึ่งชั่วโมง
แรก หลังบาดเจ็บใหประคบน้ําแข็งวางตอเนื่องกัน ๑๕ นาที หลังจากนั้นใหประคบ ๑๐ ถึง ๑๕ นาที สลับพัก
๑๐ ถึง ๑๕ นาที ในชั่วโมงหลังๆ ประคบหางออกไปเรือ่ ยๆ ใหประคบ ๔ ถึง ๘ ครั้งตอวัน การประคบน้ําแข็ง
ใหประคบแค ๒๔ ชั่วโมง หลังบาดเจ็บก็เพียงพอแลว ประมาณไมเกิน ๓วันจะหายเปนปกติ
ระดับที่ ๒ จะมีความรูสึกเจ็บปวด มีการเสียวที่ขอตอนั้นเล็กนอย เดินกะเผลก สําหรับขอเทานั้น จะทําใหไม
สามารถเขยงปลายเทา หรือยืนบนปลายนิ้วเทา เวลาเดินจะมีการบวมเฉพาะที่ และถาใชนิ้วกดลงตรงบริเวณ

-๙นั้น จะมีอาการเจ็บปวดอยางมาก ควรระวังไมใหมีการเคลื่อนไหว หรือหมุนบิดของขอนั้น เพราะอาการบวม
จะมีในทันที เนื่องจากมีการฉีกขาดของหลอดเลือด บริเวณนั้น ทําใหมีเลือดคั่ง บริเวณใตผิวหนัง
การปฐมพยาบาล สิ่งที่ตองทําทันที คือ การพัก และยกขอนั้นใหสูงไว จากนั้นประคบน้ําเย็นทันที ควรประคบ
หลายๆ ครั้งติดตอกัน แตละครั้งติดตอกัน แตละครั้งนานประมาณ ๕ ถึง ๑๐ นาที พัก ๒ ถึง ๓ นาที ระหวาง
พัก ควรเฝาดูอาการบวมบริเวณนั้น ถาอาการบวมคงที่ ไมเพิ่มขึ้น เปนอันเสร็จวิธีประคบเย็น จากนั้นพันขอตอ
นั้นดวยปลาสเตอรหลายๆ ครั้ง ที่เรียกวา เฝอกออน (Gibney's strap) ใหยึดตรึง หรือล็อกขอนั้นไว เพื่อให
เอ็นประสานกัน และติดกันสนิท (สําหรับขอเทานั้น ใหยกกระดกขึ้น และบิดออกทางดานนอก) จากนั้น พัน
ดวยผายืด เราจะพันไวประมาณ ๓สัปดาห โดยเปลี่ยนปลาสเตอรที่พันทุก ๑ สัปดาห เพราะมันจะยืดและทํา
ใหหลวมได เมื่อครบ ๓สัปดาห เอาเฝอกออนนี้ออก แลวคอยๆ หัดบริหารขอตอนั้น โดยเคลื่อนไหวตอตานแรง
ที่ตอตานการเคลื่อนไหว เพื่อใหกลามเนื้อรอบขอตอนั้นแข็งแรง เมื่อขอตอมีความแข็งแรงมั่นคง หายเปนปกติ
ดี สามารถเลนกีฬาไดอยางมั่นใจ แตถาไมบริหารหลังเอาเฝอกออนออก แลวไปเลนกีฬา จะทําใหขอตอนั้นไม
แข็งแรง เกิดมีการพลิก หรือบาดเจ็บไดงาย ทําใหเกิดขอเคล็ด หรือขอแพลงได ซ้ําอีกอยูบอยๆ
ระดับที่ ๓ มักจะมีการฉีกขาดของเยื่อหุมขอรวมดวยเสมอ ทําใหมีเลือดคั่งในขอ หรือซึมอยูใตผิวหนัง จะเห็น
ขอเทา หรือขอเขานั้น บวมทั้งขอ มักจะเกิดจากการพลิกอยางรุนแรง หรือในรายที่ไดรับบาดเจ็บซ้ําเติม
ภายหลัง ที่ขอแพลงระดับ ๒ นั้น ไมไดรับการรักษาอยางถูกตองเพียงพอ หรือรีบใชงานเร็วเกินไปอาการที่
เกิดขึ้น จะเจ็บปวดมาก บวมมาก เมื่อเราตรวจจับขอเทา หรือเขาแยก หรือบิดออกจากกัน จะเห็นวา มี
ชองวางอาออกจากกัน และไมมั่นคง อาการบวมนั้น จะเกิดขึ้นทันทีทันใด เนื่องจากเยื่อบุขอตอฉีกขาด ทําให
เลือดคั่งอยูในขอตอนั้น จะเห็นขอบวมชัดเจน บางรายเห็นเปนกระเปาะ คลําดูจะรูสึกอุนๆ เลือดที่คั่ง อาจ
เซาะมาใตผิวหนัง ทําใหสีเปลี่ยนแปลงไป โดยวันแรกอาจจะมีสีแดงเรื่อๆ หรือเปลี่ยนแปลงไมชัดเจน แตในวัน
ตอมา จะมีสีเขียวคล้ํา หรือมวงคล้ํา จากนั้นคอยๆ จางหายไป พรอมอาการบวมในประมาณ ปลายสัปดาหที่ ๓
การปฐมพยาบาล การรักษาและปองกันในระยะแรก ปฏิบัติเหมือนระดับที่ ๒ ใสเฝอกปูนปลาสเตอรอยาง
นอย ๔ ถึง ๖ สัปดาห การใสเฝอกนี้สามารถเสริมสนยาง ที่เฝอกเพื่อเดินลงน้ําหนักได ในกรณีบาดเจ็บที่ขอเทา
เมื่อครบ ๔ ถึง ๖ สัปดาห เมื่อถอดเฝอกออก จะตองพันผา หรือสวมสนับขอเทา หรือสนับขอเขา เพื่อชวยพยุง
ตอไปอีกระยะหนึ่ง จนกวาจะใชขอตอนั้นไดตามปกติ จากนั้นเคลื่อนไหว และบริหารเพื่อใหขอตอแข็งแรง แลว
จึงกลับไปเลนกีฬาไดตามปกติ การใชยารวมดวย ยาที่ใชคือ ยาลดบวม วิตามินซี และยาตานการอักเสบ
เพื่อเสริมสรางเนื้อเยื่อใหสราง และติดกันเร็วขึน้
ขอควรระวัง และขอผิดพลาด
๑. รักษา อยางไมถูกตอง คือ ในทันทีที่ไดรับบาดเจ็บ แทนที่จะพัก กลับทําการนวดเฟน หรือจับขอบิดหมุน
ทําใหเอ็นยึดอยูฉีกขาดมากขึ้น หรือเอ็นยึดตอที่ฉีกขาดเปนบางสวน จะฉีกขาดโดยสมบูรณ กอใหเกิดขอหลวม
ไมมั่นคงในการทรงตัว

-๑๐เนื้อเยื่อที่ชอกช้ําจะไดรับอันตรายเพิ่มขึ้น ขอที่ไมบวม หรือบวมเล็กนอย จะบวมมากขึ้นไปอีก ขอติดขัดเพราะ
พังผืดเกิดขึ้นภายหลังการหาย เกิดโรคขอเสื่อมสภาพกอนวัย
๒. การประคบรอน ซึ่งโดยปกติควรเริ่มหลังจาก ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมงผานไปแลว เพราะระยะนี้ความรอนจะชวย
ลดการอักเสบ ถาประคบรอนในรายที่ไดรับบาดเจ็บมาใหม จะทําใหหลอดเลือดขยายตัว เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ยิ่งกวานั้น บางรายใชขาวสุกรอนๆ พอกลงไปบริเวณที่บวม ก็จะทําใหผิวหนังนั้นพอง และเกิดการอักเสบติด
เชื้อ หรือภาวะแทรกซอนอื่นๆ ได
๓. การพันผา การรัด หรือดามดวยเฝอกไว ถาพันผาไมถูกวิธี หรือแนนเกินไป เมื่อเกิดอาการบวม ทําให
ผิวหนังถูกกด เนา บางรายรัดแนนมากไป จนเลือดไมสามารถไปเลี้ยงสวนปลายนิ้วได สุดทายทําใหนิ้วเทาเนา
ดํา จนถึงถูกตัดเทาขางนั้นไป อยางนาเสียดายมาก
๓.๒ ขอเคลื่อน ขอหลุด (dislocation) พบไดบอยในกีฬาที่มีการปะทะกัน เชน รักบี้ ฟุตบอล ฯลฯ
เกิดจากการที่หัวกระดูกหลุดออกจากเบา อาจหลุดออกเปนบางสวน หรือหลุดออกโดยมสมบูรณ จะมีการฉีก
ขาดของเอ็น พังผืด และเนื้อเยื่อที่หุมรอบขอ ตอตรงตําแหนงที่หลุด ทําใหมีอาการปวด บวม เคลื่อนไหวไมได
ติดขัด หรือถือแมเคลื่อนไหวได แตก็เคลื่อนไหวไดไมเต็มที่ รูปรางของขอจะเปลี่ยนไป ที่พบไดบอย จากการ
เลนกีฬา คือ ขอไหล ขอศอก ขอนิ้วมือ กระดูกสะบาหลุด ตัวอยางเชน ขอไหลหลุดจะพบวา บริเวณไหลที่เคย
นูน จะแบนราบลงเปนเสนตรง เหมือนไมบรรทัด และไมสามารถเอื้อมมือขางนั้น ไปแตะบาดานตรงขามได
ขอศอกหลุด จะพบวา สวนขอศอกนั้นนูนบวมขึ้น มองจากดานหนาจะพบวา ตนแขนยาวกวาปลายแขน แตถา
มองมาจากทางดานหลัง จะพบวา ตนแขนสั้นกวาปลายแขน เปนตน
การปฐมพยาบาล เมื่อมีขอเคลื่อนหรือหลุดเกิดขึ้น อยาพยายามดึงเขาที่เอง เพราะอาจเกิดอันตราย
ถึงกระดูกหักได หรือบางรายอาจมีกระดูกหักชิ้นเล็กๆ รวมดวย จึงควรเอกซเรยใหเห็นชัดเจน กอนที่จะดึงเขา
ที่ หรือบางรายอาจตองผาตัดรักษา สิ่งแรกที่ควรทําคือ ใหขอนั้นอยูนิ่งๆ ในทาที่เปนอยู อาจจะใชมืออีกขาง
ชวยประคองในกรณีที่เปนไหล หรือขอศอก จากนั้นประคบดวยน้ําแข็ง เพื่อใหเลือดออกนอยที่สุด แลวรีบ
นําไปพบแพทยใหจัดการรักษาโดยทันที สิ่งสําคัญหลังจากที่ดึง ขอตอเขาที่แลว คือ การยึดตรึงใหขอตอนั้น
อยูนิ่งๆ นาน ๓สัปดาห ทั้งนี้เพื่อตองการใหเอ็น พังผืด และเนื้อเยื่อรอบๆ ขอตอติดกันเปนปกติเหมือนเดิม ถา
ไมยึดหรือตรึงขอตอ หลังจากที่ดึงเขาที่แลว จะทําใหเอ็น พังผืด หรือเนื้อเยื่อที่ฉีกขาดนั้น ติดกันไมได หยอน
ยืด และหลวม ทําใหมีการหลุดของขอตอนั้น ซ้ําแลวซ้ําอีกในระยะตอๆ มา ทั้งๆ ที่ไมไดเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
อะไรเลย ที่พบบอยๆ คือ ขอไหล บางครั้งการหลุดของขอไหลในครั้งตอๆ มา ตัวนักกีฬาเอง สามารถดึง หรือ
ขยับเขาที่เองโดยงาย เชน นักมวย พอชกๆ ไปเกิดไหลหลุด จึงถอยหลังออกมาจากคูชก แลวขยับไหลใหเขาที่
จากนั้นจึงชกตอไป หรือนักกีฬาบางคนแคเหวี่ยงมือไปทางดานหลัง ขอไหลก็หลุดแลว เปนตน พวกที่ขอตอ
หลุดซ้ําๆ หลายหนนี้ สามารถรักษาใหหายได โดยวิธีผาตัดเทานั้น

-๑๑๓.๓ ขอบวม (joint swelling) เมื่อวิ่ง หรือเลนกีฬา และภายหลังการวิ่ง หรือเลนกีฬา แลวมีขอบวม
เกิดขึ้น ที่พบไดบอยๆ คือ ขอเขา อาจเกิดขึ้นในทันทีทันใด เชน จากอุบัติเหตุ จะมีเลือดออกภายในขอ หรือ
เกิดจากการใชงานมากเกินไป เชน วิ่งมากเกินไป แลวมีน้ําสรางภายในขอ (ซึ่งเปนปฏิกิริยาโตตอบของรางกาย)
เปนผลจากเยื่อหุมขอที่อักเสบเรื้อรัง หรือเคยมีการบาดเจ็บในขอตอนั้นอยูแลว
การปฐมพยาบาล เหมือนๆ กับการปฐมพยาบาลที่ไดกลาว ที่สําคัญที่สุดคือ ตองตรวจใหทราบวา
เกิดจากสาเหตุอะไร อาจจะเปนเอ็นฉีกขาด หรือจากเยื่อหุมที่อักเสบเรื้อรัง เพื่อจะไดรักษาตนเหตุใหหายไปได
บางรายอาจตองผาตัดรักษารีบดวน เชน เอ็นในขอเขาฉีกขาด ถาเกิน ๕ วันไปแลว เย็บตอไมไดเพราะมันจะ
เปอยยุย ตองเอาเอ็นเทียมมาใสแทน เปนตน ในรายที่เกิดจากการอักเสบ ตองพัก และบริหารกลามเนื้อตนขา
ใหแข็งแรง (หนาเขา) เพื่อเลือดจะไดมาเลี้ยงมาก ดูดซับอาการอักเสบที่เกิดขึ้นใหหายไป ทําใหไมมีอาการ
การปองกัน
๑. บริหารกลามเนื้อใหแข็งแรงอยูเสมอ และแข็งแรงเปนพิเศษในรายที่เปนเรื้อรัง
๒. เมื่อมีขอบวมดวยสาเหตุใดก็แลวแต ใหพบแพทยทันที เพื่อคนหาสาเหตุ และการรักษาที่ถูกตองตอไป
๓.๔ ขอติดขัด (lock joint) เมื่อมีการวิ่งเลนกีฬา หรือเคลื่อนไหว พบวา มีอะไรบางอยางขัดอยูใน
ขอ ซึ่งเกิดจากเศษของกระดูก หรือกระดูกออนที่เกิดจากการทําลาย หรือเสื่อมของขอตอเอง ภาวะนี้พบนอย
การรักษาทําไดโดย การผาตัดเอาเศษกระดูก หรือกระดูกออนออก
๔. การปฐมพยาบาลบาดเจ็บบริเวณกระดูก การบาดเจ็บที่กระดูกนั้น ที่เห็นได จากภยันตราย ทําใหมีการ
แตก หัก หรือราวของกระดูก แตที่มักละเลยกันไปก็คือ กระดูกแตก หรือราวจากการใชงานมากเกินไป ซึ่ง
คอยๆ เกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอย บาดเจ็บบริเวณกระดูกที่เกิดจากภยันตราย พบไดบอยๆ ในกีฬาที่มีการปะทะ
กัน เชน รักบี้ ฟุตบอล แฮนดบอล ฮ็อกกี้ เปนตน ถือวาเปนอุบัติเหตุที่รายแรง เพราะไมเพียงแตกระดูกเทานั้น
ที่ไดรับอันตราย แตเนื้อเยื่อที่อยูภายใน และภายนอกก็ไดรับอันตรายตามไปดวย จากความรุนแรงกระทบ
กระแทก ตําแหนงที่เกิดกระดูกหัก จะเปนที่ขาและแขน สวนที่กระดูกสันหลัง และกะโหลกศีรษะพบไดนอย
กวา อาการแสดงที่พบได คือ ที่บริเวณนั้นจะบวมขึ้นเรื่อยๆ จากเลือดที่ออกจากทั้งของกระดูกเนื้อเยื่อรอบขาง
กดเจ็บ ผิดรูป เชน คด งอ โกง และมีการเคลื่อนไหวไดจากเดิม ที่เคลื่อนไหวไมได ถามีการขยับ หรือ
เคลื่อนไหว บริเวณที่หัก จะไดยินเสียง "กรอบแกรบ" จากปลายกระดูกหนาแขง เปนตน
กลไกของการเกิดกระดูกหักนั้น มี ๒ อยาง คือ
๑. จากแรงที่กระทบกระแทกที่กระดูกโดยตรง (direct injury) เชน การชนกันเมื่อเลนกีฬารักบี้ ทําใหหนา
กระดูกหนาแขงหัก หรือถูกตีดวยไมฮอกกี้ที่กระดูกหนาแขง เปนตน

-๑๒๒. จากแรงที่กระทบโดยทางออม (indirect injury) เกิดจากมีแรงมากระทบที่หนึ่ง แตทําใหกระดูกอีกที่หนึ่ง
หัก เชน ขณะเลนกีฬา แลวหกลมเอามือยันพื้น ในทาที่เหยียดแขน ทําใหกระดูกไหปลาราหัก เปนตน หรือเกิด
จากการที่มีการหดเกร็งตัว ของกลามเนื้อทันทีทันใด ทําใหสวนของกระดูกหลุดออกจากที่เดิมได เชน เมื่อมี
การหดตัวของกลามเนื้อตนขาทันที จากการวิ่งกระโดดหลบ สิ่งกีดขวางขณะที่กําลังวิ่งมาดวยความเร็ว ทําให
กระดูกสะบาแตกแยกออกจากกัน เปนตน
การปฐมพยาบาล สิ่งแรกที่สําคัญที่สุด คือ ตองไมใหสวนของกระดูกที่หักเคลื่อนไหว เพราะอาจเกิดอันตราย
ตอเนื้อเยื่อใกลเคียง ทําใหยิ่งเปนอันตรายมากขึ้น หรือบางครั้งอาจทําใหสวนปลายของกระดูกที่หักทิ่ม ออกมา
ภายนอก (compound fracture) ซึ่งเปนสิ่งที่ยุงยากอยางมากตอการรักษา เพราะตองทําการผาตัด เพื่อ
ปองกันการติดเชื้อเปนหนองในกระดูก ดังนั้น จึงตองทําการเขาเฝอกชั่วคราว เพื่อใหสวนของกระดูกที่หักนั้น
อยูนิ่ง กอนการเคลื่อนยายผูปวยทุกครั้ง
หลักการเขาเฝอกชั่วคราว (splinting) เมื่อมีการเคลื่อนไหวของขอตอนั้น จะทําใหกระดูกมีการเคลื่อนไหว
ตามไปดวย ดังนั้น การเขาเฝอกไมวาจะเปนธรรมชาติ โดยการใชสวนของรางกาย เปนตัวดามกระดูกที่หัก เชน
รัดตนแขนกับลําตัว ในรายที่กระดูกตนแขนหัก ผูกขาทั้งสองขางติดชิดกัน ในรายที่กระดูกหนาแขงหัก เปนตน
หรือใชสิ่งของดามกระดูก เชน ไม กระดาษหนังสือพิมพ ฯลฯ ตองอาศัยหลัก "เหนือหนึ่งขอตอ ต่ําหนึ่งขอตอ"
(One joint above, on joint below) จึงจะยึด หรือดามกระดูกหักนั้น ใหอยูนิ่งๆ ได เชน กระดูกหนาแขง
หัก ตองใชไมดาม และพันดวยผาตั้งแตเหนือหัวเขา จนถึงขอเทา เปนตน อยาพยายามดึงกระดูกหักเขาที่เอง
เพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายตอเนื้อเยื่ออื่นๆ มากยิ่งขึ้น การใชผา หรือเชือกมัดเฝอกชั่วคราวนี้ ตองระวัง
อยาใหแนนจนเกินไป มิฉะนั้นจะทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก เกิดการบวม และขาดเลือดไปเลี้ยงได ถามีผา
หรือสําลีรองบริเวณกระดูกหัก หรือสวนที่จะดาม เฝอกก็จะชวยใหการเจ็บปวดนอยลง หรือปองกันการเกิด
แผลจากการกดของเฝอกชั่วคราวนั้น การประคบเย็น บริเวณนั้น จะชวยทําใหเลือดออกนอยลง เพราะ
บางครั้งอาจเกิดการช็อค เนื่องจากเสียเลือดมากได จากนั้นรีบนําสงโรงพยาบาลโดยดวนที่สุด
๑. ขอควรปฏิบัติสําหรับผูปวยที่เขาเฝอก
เฝอก คือเครื่องดามกระดูกและขอ เพื่อใหอวัยวะนั้นอยูนิ่งๆโดยสามารถเคลื่อนไหวสวนอื่นๆได นอกจากนี้ยัง
สามารถใชปกปองเนื้อเยื่ออื่นๆที่ไดรับบาดเจ็บ ลดความเจ็บปวด บวม และสงเสริมใหกระดูกหักนั้นติดกันดี
ดังเดิม
๒. การดูแลเฝอก เฝอกใชเวลาแข็งตัวประมาณ ๓ถึง๕ นาที หลังจากที่แพทยใสเฝอกให แตเฝอกที่แข็งตัว
แลวยังมีสภาพเปยกชื้นและบุบงายตองใชเวลาประมาณ๑ถึง๒ วันจึงจะแหงสนิท เฝอกที่แหงสนิทแลวจะมี
ความแข็งแรง และน้ําหนักจะเบาลงกวาเฝอกเปยกมาก ถารูจักทะนุบํารุงเฝอกจะสามารถใชเฝอกนั้นไดนาน
จนถึงเวลาที่จะเปลี่ยน หรือถอดออก ดังนั้นควรทราบถึงการดูแลเฝอกดังนี้

-๑๓ในระยะ ๓ วันแรกหลังใสเฝอก
๑. ปองกันเฝอกแตก หักหรือบุบในระหวางที่เปยกชื้นหรือแหงไมสนิท วางเฝอกบนวัสดุนุม เชนหมอนหรือ
ฟองน้ํา หลีกเลี่ยงการวางเฝอกบนวัสดุแข็ง เชนวางสวนของสนเทาบนพื้นปูน หรือใชสวนของขอศอกเทาพนัก
เกาอี้ ควรประคองเฝอกในระหวางที่เคลื่อนยายหรือลุกออกจากเตียงอยางระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใชปลายนิ้ว
กดหรือบีบเฝอกเลน
๒. ดูแลใหเฝอกแหงเร็ว วางเฝอกในที่โลงอากาศถายเทสะดวก ไมอับชื้น ไมใชผาหมหรือสิ่งใดๆคลุมบนเฝอก
การใชพัดลมเปาจะชวยใหเฝอกแหงเร็วขึ้นแตหามนําเฝอกไปผิงไฟ
การปฏิบัติเมื่อเฝอกแหงดีแลว
๑. ดูแลไมใหเฝอกเปยกชื้นหรือสกปรก เชนการเดินในสนามหญาตอนเชาๆ หรือถูกน้ําจนเปยก เวลาอาบน้ํา
ควรใชถุงพลาสติกหุมเฝอกไวอาจใชถุงสวมทับหลายๆชั้นโดยการมัด ปากถุงที่คนละระดับ จะชวยกันน้ําไดดี
ยิ่งขึ้น
๒. ไมควรใหเฝอกรับน้ําหนักอยางเต็มที่ ยกเวนมีสนยางเปนตัวรับน้ําหนัก
๓. ไมควรลงน้ําหนักหรือเดินบนเผือก ถาแพทยยังไมอนุญาต
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดจากการเขาเฝอก
๑. เฝอกหลวม เนื่องจากอวัยวะภายในเฝอกยุบบวมลง หรือเขาเฝอกไมกระชับตั้งแตแรก
๒. เฝอกคับหรือแนนเกินไป จากการบวมที่เกิดหลังการเขาเฝอก
๓. การเขาเฝอกนานเกินไปทําใหขอติดยึด
๔. การถอดเฝอกออกเร็วเกินไปโดยที่กระดูกยังไมติดกันดี ทําใหการเคลื่อนหลุดของปลายกระดูกที่หักเกิดติด
ผิดรูป ติดชา หรือไมติด
คําแนะนํา
๑. ควรเกร็งกลามเนื้อที่อยูใตเฝอกบอยๆ และเคลื่อนไหวสวนที่อยูภายนอกเฝอกหรือขอตางๆที่อยูใกลเคียง
เชน ใสเฝอกขา ควรเคลื่อนไหวนิ้วเทาและเกร็งกลามเนื้อนอง
๒. หามตัด ทําลายเฝอก สําลีหรือวัสดุรองรับเฝอกออกเอง
๓. อยาใหเฝอกกระทบของแข็งบอยๆ อยาใหไดรับแรงกดจนแตกหรือยุบ เชนเหยียบหรือวางลงบนพื้นแข็ง
โดยตรง
๔. หามทําใหพื้นเฝอกเปยกหรือถูกน้ํา หรือลนดวยความรอนเพื่อใหแหงเร็ว
๕. หามใชวัสดุ ของแข็ง ของมีคม หรือหักหลุดงายแหยเขาไปในเฝอกเพื่อแกอาการคัน เพราะอาจทําให
ผิวหนังลอกและมีบาดแผลได ถามีอาการคันใหใชแอลกอฮอลหยอดเขาไปในเฝอก หรือใชแปงโรย หรือสเปรย
แปงสําหรับผูเขาเฝอก เขาไปในเฝอก หรือเกร็งกลามเนือ้ เพื่อเปนการขยับจะชวยลดอาการคัน

-๑๔๖. ควรยกสวนแขนหรือขาที่เขาเฝอกใหสูงอยูเหนือระดับหัวใจเสมอ เพื่อชวยใหเกิดการไหลเวียนที่ดี เวลานั่ง/
นอนใหใชหมอนหนุนแขนหรือขาที่เขาเฝอก เวลาเดินยืน ใหใชผาคลองคอสําหรับผูที่ใสเฝอกแขวน
๗. มาพบแพทยตามนัดเสมอ ถามีอาการผิดปกติตอไปนี้ใหรีบมาพบแพทยทันทีกอนวันนัด
เมื่อมีอาการปวดมากยิ่งขึ้น
เมื่อนิ้วมือหรือนิ้วเทาขางที่เขาเฝอกมีสีเขียวคล้ําหรือซีดขาวบวมมากขึ้นหรือมีอาการชา
เมื่อไมสามารถขยับเขยื้อนนิ้วมือ หรือนิ้วเทาขางที่ใสเฝอกได
เมื่อมีวัตถุแปลกปลอม หลุดเขาไปในเฝอก
เมื่อพบวามีเฝอกหลวม บุบสลายหรือแตกหัก
มีเลือด น้ําเหลือง หรือหนองไหลซึมออกมาจากเฝอกหรือมีกลิ่นเหม็น
หลังถอดเฝอกระยะแรก ตองปฏิบัติตนดังนี้
๑. ลางฟอกผิวหนังบริเวณนั้นดวยสบูและน้ําอยางเบาๆ เพราะผิวหนังบริเวณนี้ยังมีสภาพออนแอ ไมเช็ด
ถูอยางรุนแรงเพราะผิวหนังอาจไดรับอันตรายและกระดูกที่ติดแลวยัง ไมแข็งแรงพออาจหักออกจากกันไดอีก
การขจัดคราบเหงื่อไคลใหงายขึ้นควรใชน้ํามันมะกอกหรือโลชั่นลูบบริเวณผิว หนัง ทิ้งไวสักครูแลวเช็ดตามดวย
น้ําอุนกับสบูอีกครั้งเช็ดใหแหง อาจทาน้ํามันหรือโลชั่นอีกครั้งเพื่อใหผิวหนังชุมชื้น การทําผิวหนังใหสะอาดอาจ
ใชเวลานานหลายวัน ไมใชวิธีดึงลอกผิวหนังที่แตกออก ควรปลอยใหหลุดรวงไปเองเพราะอาจเกิดแผลถลอกได
งาย ไมควรนวดผิวหนังบริเวณที่ถอดเฝอกเพราะอาจทําใหกระดูกทีเ่ ริ่มติดหลุดออก จากกัน
๒. การใชงานอวัยวะที่ถอดเฝอกออกแลว ควรปฏิบัติดังนี้
๒.๑ พันอวัยวะสวนที่เคยอยูในเฝอกดวยผาพันแผลชนิดยืดใหตลอดความยาวที่เคย อยูในเฝอก
กอนเริ่มใชงาน เปนการพยุงแขนขาเวลาเคลื่อนไหว ชวยปองกันการบวม ไมพันแนนจนเกินไปและเวลานอนให
เอาผาพันแผลชนิดยืดออก
๒.๒ ใหเริ่มเคลื่อนไหวขอที่ถอดเฝอกทันทีเทาที่จะทําได โดยขยับขอนั้นอยางสม่ําเสมอ เปนการ
เพิ่มความแข็งแรงใหกลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว
๒.๓ ไมใชงานหรือลงน้ําหนักบริเวณอวัยวะสวนที่เพิ่งถอดเฝอกใหมๆอยางเต็มที่จนกวากลามเนื้อ
จะแข็งแรงดังเดิมหรือจนกวาคุณหมออนุญาต
๒.๔ ถามีอาการบวมหลังเคลื่อนไหวหรือผิวหนังบริเวณมือหรือเทามีสีคล้ําหลังจาก เดินหรือนั่ง
หอยแขนขา ควรยกแขนขาใหสูงกวาระดับลําตัว โดยวางแขนขาบนหมอนและขยับขอบริเวณใกลเคียงเสมอ
หากยังไมดีขึ้นควรไปพบคุณหมอ
๒.๕ ไมหอยแขนขาที่ออกจากเฝอกใหมๆเวลานั่ง ใหยกแขนสูงโดยวางพาดบนหมอนหรือบนโตะ
หรือยกขาวางระดับเดียวกับเกาอี้

-๑๕๒.๖ บริหารขอที่ยึดติดแบบตานแรงเคลื่อนไหวใหเหมือนเดิม เชน การดึง การดัน หรือถวงน้ําหนัก
และคอยๆ เคลื่อนไหวมากขึ้นจนปกติ ในครั้งแรกๆอาจมีอาการปวดได ควรใชความรอนประคบบริเวณขอที่ยึด
กอนจะทําใหความปวดนอยลง
๒.๗ สังเกตภาวะแทรกซอนหลังจากถอดเฝอก และควรรายงานใหคุณหมอหรือคุณพยาบาลทราบ
หากพบวามีสีของผิวหนังคล้ํามากขึ้น ผิวหนังบริเวณที่เขาเฝอกจะมีลักษณะแหงตกสะเก็ดเปนลาย มีเยื่อสี
เหลืองปนสีน้ําตาลบางๆ ปกคลุมอยู เกิดจากผิวหนังชั้นนอกที่ลอกรวมกับไขมันและสิ่งสกปรกอื่นๆ กลามเนื้อที่
อยูในเฝอกลีบออนแรงเนื่องจากไมไดใชงานกลามเนื้อหรือใช งานนอยลง ขอบริเวณที่เคยเขาเฝอกจะฝดแข็ง
งอหรือเหยียดไมไดเต็มที่ ขณะงอหรือเหยียดจะเจ็บปวด เนื่องจากขอไมไดใชงานเปนเวลานาน อาการปวดที่
เกิดจากกลามเนื้อขาดความตึงตัว ลีบเล็ก ทําใหมีการคั่งของเลือดโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนขาและเทา มี
กระดูกหักซ้ําเนื่องจากการใชงานอวัยวะที่เพิ่งออกจากเฝอกใหมๆ เร็วเกินไป หรือใชงานอยางเต็มที่กอนที่คุณ
หมออนุญาต แรงกดเนื่องจากการเขาเฝอกปูน (Cast pressure) ตอผิวหนังและปุมกระดูกตางๆ ทําใหเกิดแผล
กดทับ ซึ่งผูปวยมีอาการเจ็บปวด ตอมาจะไมรูสึกเจ็บ เกิดการเนาตายของเนื้อเยื่อในที่สุด นอกจากนี้อาจเกิด
แรงกดตอเสนประสาทโดยเฉพาะในผูปวยที่เขาเฝอกขาชนิดยาว ผูปวยจะมีอาการชาหรือไมสามารถใชงาน
อวัยวะสวนนั้นได งอนิ้วหัวแมเทาไมได อาการนี้จะเกิดชั่วคราวหรือถาวรก็ได การติดเชื้อหรือการเนาตายของ
เนื้อเยื่อหรือมีอาการปวดแสบปวดรอน มีกลิ่นเหม็นบริเวณที่เขาเฝอก มีสิ่งคัดหลั่งไหลซึมออกมา เฝอกตรง
บริเวณที่มีการติดเชื้อจะอุนกวาที่อื่นและผูปวยมีไข
๔.๑ กระดูกแตก หรือราวจากการใชงานมากเกินไป เกิดจากการใชงานมากเกินไป ซ้ําๆ ซากๆ และ
มีการกระแทกกระทั้นบอยๆ จะพบในนักวิ่งที่เพิ่มระยะทางในการวิ่งเร็วเกินไป พวกที่วิ่งดวยความเร็วมาก
เกินไป และพวกนักกีฬาที่ฝกซอมมากเกินไป ทําใหกระดูกราวที่บริเวณต่ํากวาเขา เหนือขอเทาดานนอก และ
บริเวณเทาได สวนนักกีฬาที่ยกของหนัก หรือนักกีฬาที่ฝกรางกาย โดยการยกน้ําหนัก และนักกีฬาที่ฝกเลน
กีฬา โดยมีการบิดตัวมากเกินไป เชน นักกีฬายิมนาสติก นักเทนนิสที่ตีลูกโดยการสะบัดตัว ฯลฯ จะทําใหมี
กระดูกราวที่กระดูกสันหลังระดับเอวได อาการที่พบ จะมีความเจ็บปวดที่ตําแหนงใดตําแหนงเดียว โดยจะมี
อาการเจ็บปวดอยูตลอดเวลา และถายังไมหยุดวิ่ง หรือเลนกีฬา ก็จะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ จนทนแทบไมได ถาใช
นิ้วกดตรงตําแหนงนั้นก็จะเจ็บ เชน ที่ขา สวนที่หลังนั้น ถามีการบิด หรือหมุนตัวก็จะเจ็บมาก ที่กึ่งกลางหลัง
เหนือตะโพกระดับเอว ที่เรารูไดวา นั่นคือบาดเจ็บที่กระดูก เพราะมันจะแข็ง และอยูที่ผิวนอก เชน ที่หลังเทา
ขาเหนือตาตุม ดานนอกเล็กนอย และสันหนาแขงตอนบน สวนที่บริเวณหลังนั้น ยากตอการทราบวา มีกระดูก
ราว นอกจากดูในเอกซเรย นอกจากนี้ยังอาจพบกระดูกราว ที่บริเวณกระดูกเชิงกราน และหัวหนาว จากการ
วิ่ง และการเลนกีฬาที่หนักได โดยเฉพาะนักกีฬาที่อยูในวัยรุน
การปฐมพยาบาล เมื่อมีการเจ็บปวดบริเวณขา ดังไดกลาวแลว ในขณะเลนกีฬา หรือเจ็บปวดมากขึ้น
เรื่อยๆ ที่จุดใดจุดหนึ่ง ใหหยุดวิ่ง หรือเลนกีฬาทันที พัก ประคบดวยน้ําแข็ง ๑๕ ถึง ๒๐ นาที ใหยาแกปวด
อาการจะดีขึ้น แตจะไมหายปวด ถึงแมเวลาจะผานเลยไป ๓ วัน หรือ ๓สัปดาหแลวก็ตาม แตเมื่อมีอาการเจ็บ

-๑๖ตรงกระดูก ก็ตองพักรักษาตัว ไมวิ่ง หรือเดินมากอยางนอย ๖ สัปดาห จนถึง ๓ เดือน แลวแตความรุนแรงของ
กระดูกที่ราว ใหยาบํารุงกระดูกจําพวกแคลเซียม และวิตามินซีขนาดสูง รวมดวย พรอมๆ กับเอกซเรยเปน
ระยะๆ จะพบวา หลังจาก ๓สัปดาห เปนตนไป จะเห็นรอยราวของกระดูก และตอๆ มา ก็จะเริ่มมีเนื้อกระดูก
พอกนูนขึ้น จนรอยราวหายไป จึงจะหาย และกลับไปเลนกีฬา หรือวิ่งตอไปได การรักษาโรคกระดูกราว จาก
การใชงานมากเกินไป ที่ตําแหนงขานี้ ไมจําเปนตองใสเฝอก แตใหงดการลงน้ําหนักมาก ในระยะแรก อาจตอง
ใชไมเทาถือ เพื่อลดการรับน้ําหนักของขา ขางที่มีกระดูกราว ชวยในการเดินชั่วคราวในชวง ๓สัปดาหแรก เมื่อ
กลับมาเลนกีฬาหรือวิ่งใหม ตองวิ่งอยางชาๆ บนพื้นที่นุม เชน พื้นหญา พื้นทราย และใสรองเทาที่มีพื้นนิ่ม
เพื่อลดแรงกระแทก จากนั้นจึงคอยเพิ่มการวิ่ง หรือการเลนกีฬา จนสามารถเลนกีฬา หรือวิ่งไดตามปกติ ซึ่ง
ตองใชเวลาในชวงนั้น ประมาณ ๓ถึง ๖เดือน
สวน กระดูกราวบริเวณสันหลัง ระดับเอวนั้น จะมีอาการปวดบริเวณกึ่งกลางหลัง จากที่เริ่มปวดทีละ
นอยๆ แลวมากขึ้นเรื่อยๆ (โดยเฉพาะนักกีฬาที่เลนกีฬายกน้ําหนัก และนักกีฬาที่เลนกีฬา (โดยมีการบิด หรือ
สะบัดลําตัว) ถามีอาการดังกลาวนี้ใหพักทันที เพราะอันตรายมาก จากนั้นจึงพบแพทย และทําการเอกซเรยหา
พยาธิสภาพของโรคปวดหลังทันที เพราะถามีการราวในระยะแรกนั้น สามารถจะหายได แตถาปลอยใหเปน
มากขึ้น จะทําใหมีการหัก หรือขาดของกระดูกสันหลัง สวนที่เปนเสาบาน ซึ่งตองหยุดเลนกีฬา ที่ตองใชหลัง
ทันที ตองเลนกีฬาที่เบาๆ ลง เพราะถาเลนกีฬาหนัก หรือยกของหนัก หรือมีการหมุนบิดตัว จะทําใหกระดูก
สันหลังเลื่อนไปขางหนา มีการกดทับเสนประสาทของไขสันหลัง ทําใหเกิดเปนอัมพาตได โรคนี้สําคัญมาก
เพราะสวนมากมักจะทราบชา และเปนมาก ทําใหไมสามารถเลนกีฬาไดอยางเดิม ดังเชนกีฬาระดับโลก
หลายๆ คน ประสบอยู ทั้งๆ ที่กําลังมีชื่อเสียงรุงโรจน
ตําแหนงของกระดูกราวที่พบไดบอยๆ จากการเลนกีฬา
๑. บริเวณเทา (metatarsal) มักเกิดที่ฝาเทาอันที่ ๒, ๓ และ ๔ พบในนักกีฬา หรือนักวิ่งที่เลนกีฬา หรือวิ่ง
บนพื้นแข็ง และการวิ่งที่วิ่งขึ้นลงจากที่สูง การเกิดกระดูกราวบริเวณนี้ ไมไดเกิดจากรูปทรงของเทาที่ผิดปกติ
แตจะเกิดจากวิธีการวิ่ง หรือเลนกีฬาที่ผิด เชน ฝกมากเกินไป วิ่งเรงความเร็วมากเกินไป บนพื้นที่แข็ง หรือทาง
ลาดขึ้นลง การรักษาในระยะแรกที่เกิดกระดูกราว ไมจําเปนตองใสเฝอก แตถายังเลนกีฬา หรือวิ่งตอไป ทั้งๆที่
เกิดกระดูกราวแลว ก็จําเปนตองใสเฝอกนาน ๔ ถึง ๖ สัปดาห แตบางตําแหนง ที่เอ็นกลามเนื้อยึดเกาะดวย
อาจตองเขาเฝอกนานถึง ๒ เดือน
๒. บริเวณเหนือขอเทาดานนอก (lower 1/3 of fubula) เกิดที่กระดูกอันเล็กเหนือตาตุมดานนอก มักพบ
ในนักกีฬา หรือนักวิ่งที่มีฝาเทาแบนคว่ําบิดออกนอก นักกีฬาที่ฝก หรือวิ่งมากเกินไป เลนกีฬา หรือวิ่งบนพื้น
แข็งซ้ําๆ ซากๆ จะเริ่มมีอาการเจ็บปวดขึ้นทีละนอยๆ ที่ดานนอกของเทา เหนือตาตุมประมาณ ๕ ถึง ๘
เซนติเมตร อาจจะมีบวมเล็กนอย แตที่แนๆ คือ มีจุดกดเจ็บตรงตําแหนงนี้ ถาอาการไมมาก หรือไดรับการ

-๑๗รักษาในระยะแรก ก็ไมตองใสเฝอก แตถาอาการมาก เนื่องจากปวดเวลาเดิน ตองใสเฝอกนาน ๓ ถึง ๖
สัปดาห ที่ดีที่สุด คือ ใสเฝอกพวกไฟเบอรกลาส ที่เปยกน้ําได เพื่อที่จะไดออกกําลังวิ่ง รอการหาย แตตองเปน
การวิ่งในน้ํา เมื่อหายก็สามารถเลนกีฬา หรือวิ่งตอไปไดตามปกติเร็วขึ้น
๓. บริเวณกระดูกหนาแขง (upper ๑ /๓ of tibia) เกิดที่กระดูกอันใหญของขา ตําแหนงดานในตอนบน
ของขา ต่ํากวาเขาประมาณ ๕ ถึง ๑๐ เซนติเมตร พบบอยในนักกีฬา หรือนักวิ่งที่มีขาโกง หรือนักกีฬาที่ฝก
หนักเกินไป พวกที่ฝก หรือวิ่งบนพื้นที่แข็งซ้ําๆ ซากๆ จะมีอาการเจ็บมากขึ้นทีละนอยๆ และมีจุดกดเจ็บ
กระดูกราวที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ จะไมเห็นในภาพเอกซเรยในตอนแรกๆ จนกระทั่งเวลาผานไปประมาณ ๑ ถึง ๖
เดือน จึงจะเห็นภาพกระดูกราวในฟลมเอกซเรย
การรักษา ก็คลายคลึงกับที่กระดูกเหนือตาตุมดานนอกราว เนื่องจากเปนระยะเวลานานกวาที่จะปรากฏ ภาพ
กระดูกราวใหเห็นในเอกซเรย หรือเห็นภาพเอกซเรย เมื่อตอนที่เริ่มมีการสรางเสริมของกระดูกแลว ทําให
ลักษณะภาพในเอกซเรย คลายๆ กับกระดูกที่เกิดจากโรครายแรง เชน มะเร็ง ทําเอาตื่นตกใจไปตามๆ กัน
ทั้งหมด และคนไข (เคยมีตัวอยางมาแลว) แตถาไดทราบเรื่อง หรือประวัติการเจ็บปวยโดยละเอียด ก็จะรูวา
ไมใชเปนเรื่องที่นาตกใจจนเกินไป
การปองกันกระดูกราว บริเวณขาจากการใชงานมากเกินไป
ตอง หลีกเลี่ยงการเลนกีฬา โดยเฉพาะการวิ่งบนพื้นที่แข็ง เปนระยะเวลานานๆ หรือสม่ําเสมอ ไมควรฝกหนัก
จนเกินไป ไมควรวิ่งเรงความเร็วบอยๆ ในการวิ่งระยะยาว ไมควรวิ่งกระแทกกระทั้นบนพื้นวิ่ง ที่ขึ้น หรือลง
จากที่สูง ใสรองเทาพื้นนิ่ม เพื่อลดและซึมซับแรงกระแทกที่เทา โดยเฉพาะนักกีฬา หรือนักวิ่งหนาใหม ควรฝก
อยางชาๆ บนพื้นที่นิ่ม เชน พื้นหญา หรือราบ และตองรูจักประมาณตน ไมหักโหมจนเกินไป นอกจากนี้ยังตอง
ปรับโครงสรางที่ผิดรูป โดยอุปกรณเพื่อลดการเกิดอันตราย จากโรคนี้ เชน เสริมรองเทาสําหรับที่คว่ําบิดออก
หรือขาโกงใหถูกตอง เพื่อลดการเกิดกระดูกราวตามตําแหนงที่ลอแหลม ดังไดกลาวมาแลวขางตน
๔. บริเวณกระดูกสันหลังระดับเอว เกิดที่บริเวณกระดูกสันหลัง ตรงสวนที่คลายๆ กับเปนเสาบาน มักพบใน
นักกีฬาที่ยกน้ําหนักมากๆ เชน นักยกน้ําหนัก นักเพาะกาย นักกีฬาที่ฝกหนัก โดยการยกน้ําหนัก และใน
นักกีฬาที่เลน หรือฝกดานการหมุน หรือบิดลําตัว และบั้นเอว เชน นักกีฬายิมนาสติก นักกีฬาเทนนิสที่ตีลูก
แบคแฮนด โดยการบิด และสะบัดตัว นักเตนกายบริหารที่หมุนบิดลําตัว อยูอยางซ้ําๆ ซากๆ เมื่อเลน หรือฝก
บอยๆ จะทําใหกระดูกสันหลังบริเวณดังกลาวเสื่อมสลาย เกิดการราว หรือหักได ซึ่งเปนอันตรายอยางมาก
เพราะถายังไมหยุด หรือรับการตรวจรักษา จะทําใหมีการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง (เนื่องจากไมมีตัวยึด
เหนี่ยว) เกิดเคลื่อนไปกดทับเสนประสาทของไขสันหลัง ทําใหเปนอัมพาตได การตรวจพบในระยะแรกที่เริ่มมี
อาการ และยังไมมกี ารราว หรือหักของกระดูกมากนัก สามารถรักษาใหหายเปนปกติดังเดิมได แตถามีการหัก
ของกระดูกบริเวณนี้แลว การทําใหหายเปนปกติทําไดยาก เพราะกระดูกเชื่อมติดกันไดยาก นอกจากจะทําให

-๑๘เปนโรคปวดหลังเรื้อรังแลว ยังไมสามารถเลนกีฬาที่มีการหมุนของลําตัว ระดับบั้นเอวไดอีก (ดังที่ประสบใน
นักกีฬาระดับโลก ที่มีชื่อเสียงหลายคน จนตองเลิกเลนกีฬาชนิดที่กําลังทําชื่อเสียง และเงินทองไปอยางนา
เสียดาย) การปองกัน และการรักษานั้น นอกจากจะตองบริหารใหมีกลามเนื้อหลังที่แข็งแรง เปนพิเศษอยูเสมอ
แลว บางครั้งอาจตองใสเสื้อเกราะ เพื่อประคองกระดูกสันหลังระดับเอว เมื่อออกกําลังกายและการทํางาน
บางอยาง ที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายที่บริเวณหลังดวย
๔.๒ ขอไหลหลุด
การรักษาขอไหลหลุด แพทยจะใหยาระงับปวด ดึงขอไหลใหเขาที่ แลวยึดตรึงขอไหลใหนิ่งดวยผาคลองแขน
ประมาณ ๒ ถึง ๓ สัปดาห จากนั้นจะทํากายภาพบําบัดและบริหารกลามเนื้อรอบๆ ขอไหล เพื่อใหกลับมาใช
งานไดปกติ ขอควรระวัง คือ บอยครั้งที่ผูใกลชิดจะชวยดึงขอไหลใหกลับเขาที่กันเอง ซึ่งอาจทําใหเกิดผลเสีย
กับผูปวย เนื่องจากภาวะขอไหลหลุดอาจเกิดรวมกับกระดูกหัก หรือการบาดเจ็บของเสนเลือดและ
เสนประสาท จําเปนตองตรวจอยางละเอียดกอนทําการรักษา ดังนั้น ควรสงผูปวยที่สงสัยวาขอไหลหลุดมาพบ
แพทยเสมอ
สําหรับผูปวยที่มีขอไหลหลุดซ้ําบอยๆ สวนหนึ่งอาจเกิดจากการบาดเจ็บที่รุนแรงจนโครงสรางขอไหลไม
มั่นคง หรือจากการยึดตรึงหัวไหลไวไมนานพอ ในผูปวยกลุมนี้ หัวไหลจะหลวมและหลุดไดงาย เชน ขณะยก
แขนสูงกวาระดับไหล หรือนอนยกแขนกายหนาผาก ผูปวยกลุมนี้สามารถดึงหัวไหลกลับเขาที่ไดงาย แตหัวไหล
จะหลุดซ้ําบอยๆ จนรบกวนชีวิตประจําวัน การรักษาคือการบริหารกลามเนื้อรอบหัวไหลใหแข็งแรงขึ้น ถา
หัวไหลยังหลุดอยูจําเปนตองผาตัดเพื่อซอมแซมขอบกระดูกออน เยื่อหุมขอ หรือ เสริมกระดูกสวนที่แตก
ผลสําเร็จของการรักษาดวยวิธีผาตัด สามารถปองกันขอไหลหลุดซ้ําไดประมาณรอยละ๙๐ ในปจจุบันการ
ผาตัดผานกลองสองขอไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะขอไหลเปนขอที่อยูลึก การผาตัดโดยวิธีเปดจะตองแหวก
ผานกลามเนื้อหลายชั้น แผลผาตัดคอนขางใหญ สวนการผาตัดผาน กลองสองขอจะเปนการเจาะรู แผลผาตัด
เล็ก มีการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อนอย ผูปวยจะฟนตัวไดเร็วขึ้น หากแตอุปกรณผาตัดยังมีราคาแพงอยูบาง การ
ดูแลหลังผาตัดจะตองปองกันการบาดเจ็บซ้ําในชวง ๖ สัปดาหแรก จากนั้นทํากายภาพบําบัดอยางตอเนื่องอีก
ประมาณ ๓เดือนจึงจะกลับไปใชงานไดตามปกติ
สรุป
ความรูเรื่องการปฐมพยาบาลและการรักษาบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนเรื่อง
สําคัญมากที่ผูเรียนตองเรียนรู เพราะการบาดเจ็บเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ และเกิดอุบัติเหตุไดตลอดเวลา อีกทั้ง
เมื่อเกิดการบาดเจ็บแลวถาใหการรักษาไมดี อาจมีโรคแทรกซอนเกิดขึ้นได จึงเปนโอกาสดีหากไดสอดเเทรก
ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการเลนกีฬาและหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนอันนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและชวยเหลือผูอื่นในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

-๑๙การยืดเหยียดกลามเนื้อ
คุณสมบัติของเนื้อเยื่อ
- เนื้อเยื่อที่มีผลตอการจํากัดการเคลื่อนไหวของขอตอ คือ กลามเนื้อ, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ
ผิวหนัง “เนื้อเยื่อแตละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการยืดยาวออก”
- เนื้อเยื่อสามารถกลับสูความยาวเดิมไดหลังการยืดเหยียดแลว
- เนื้อเยื่อสามารถเกิดความยาวขึ้นใหมหลังการยืดเหยียด
- หากมีกลามเนื้อถูกจํากัดการเคลื่อนไหวในทาหดสั้น จะมีจํานวนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเกิดขึ้นมาก
- แตหากกลามเนื้อถูกจํากัดการเคลื่อนไหวในทายืดยาวชวงเวลาหนึ่งและสม่ําเสมอ คุณสมบัติ
ของกลามเนื้อจะสามารถเปลี่ยนความยาวใหมได
ประโยชนของการยืดกลามเนื้อ
-

ทําใหกลามเนื้อเกิดความยืดหยุนพรอมที่จะออกกําลังกายและการฝก
ทําใหเกิดการฟนฟูหลังจากการบาดเจ็บ
เพื่อองศาการเคลื่อนไหวของขอตอ
เพิ่มประสิทธิภาพในการหดตัวของกลามเนื้อ
ชวยใหรูสึกผอนคลายลดความตึงเครียด
ปรับลักษณะทาทางใหสมดุล
การยืดกลามเนื้อควรยืดคางไว เรียกวา “Static Stretching” เทคนิค
สามารถทําการยืดได ๒ แบบ คือ Passive Stretching (สามารถผอนคลายกลามเนื้อไดจริง
กลามเนื้อพรอมถูกยืด แตทําไดไมบอยเพราะตองทําโดยผูอื่น) และActive Stretching
(สามารถทําไดดวยตนเองแตกลามเนื้ออาจไมผอนคลาย)

การยืดแบบ Static Stretching
-

จัดทาตั้งตนใหกลามเนื้ออยูในทาสบาย ผอนคลาย พรอมที่จะถูกยืด
ยืดกลามเนื้อในทิศตารมแนวยาวของกลามเนื้อไปจนไมสามารถยืดตอไปได
ยืดคางไวนาน ๓๐ วินาที แลวปลอย
ทําซ้ํา ๓-๕ ครั้ง ตอการยืดกลามเนื้อ ๑ มัด

ขอควรระวัง การยืดที่มากเกินไปทําใหกลามเนื้อฉีกขาดได ดังนั้นหากยืดแลวรูสึกเริ่มมีอาการเจ็บ ใหลดการ
ยืดหรือความตึงลงถึงจุดที่ตึงมากแตไมถึงกับเจ็บและคางไว

-๒๐ขอบงชี้ในการยืดกลามเนื้อ
- ทําอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อ และเพื่อความพรอมในการออกกําลัง
กาย
- ทําเมื่อเกิดการลดลงของการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อและขอตอ เนื่องจากมีกลามเนื้อหดสั้น
จากการบาดเจ็บและการพักการใชงานกลามเนื้อและขอ และการมีพังผืดเกาะที่กลามเนื้อ
และขอตอ
- ควรยืดเหยียดกลามเนื้อที่สําคัญ ไดแก กลามเนื้อตนขา สวนหลังตนขาดานใน นอง
และสวนหนาของสะโพก หลังสวนลาง อก ไหล บา ตนคอ และแขน
ความแรง (Intensity) : ใหยืดเหยียดจนถึง จุดที่รูสึกวาตึงพอสมควร ไมใชเจ็บ
จํานวนครั้ง (Repetitions) : ควรทําซ้ําๆ ประมาณ ๓ - ๕ ครั้งตอทา
ความถี่ (Frequency) : อยางนอย วันเวนวัน ยิ่งทําบอยยิ่งดีแกตัวเอง
ระยะเวลา (Duration) : ยืดเหยียดคางไว ๒๐ - ๓๐ วินาที
การตอบสนองของรางกายเมื่อบาดเจ็บ และการฟนฟู
ระยะ ๑ : เกิดการอักเสบ หามยืดกลามเนื้อโดยใชหลัก RICES
ระยะ ๒ : การซอมแซมและการงอกใหมของเนื้อเยื่อและหลอดเลือด (วันที่ ๓ - ๒๑) ระยะนี้ตอง
เริ่มทําการยืดเบาๆ เพื่อรักษาความยืดหยุนและความแข็งแรงของเนื้อเยื่อใหคงเดิม
ระยะ ๓ : การปรับแตงและสรางความแข็งแรง เปนระยะที่ตองฟนฟูและสงเสริมการยืดเหยียด
กลามเนื้อและการออกกําลัง เพื่อใหกลับสูภาวะปกติที่สุด และเพื่อปองกันการบาดเจ็บซ้ําอีก
ขอควรระวัง
๑. อยากลั้นหายใจ แตใหหายใจเขา ออกตามปกติอยางชา ๆ และผอนคลาย
๒. หลีกเลี่ยงการยืดเหยียดบริเวณขอที่มีอาการบวม และสวนของรางกาย เพราะอาจทําใหช้ําหรือ
บวมหนักขึ้นไปอีก
ขอหามในการยืดกลามเนื้อ
- มีกระดูกหักมาขวางบริเวณกลามเนื้อ และทิศทางในการยืดนั้น
- กรณีกระดูกหักยังไมเชื่อมติดกัน
- กรณีมีการอักเสบของกลามเนื้อและขอ
- กรณีมีการติดเชื้อ
- มีความเจ็บปวดเฉียบพลันบริเวณที่ยืด
- มีเลือดคั่งหรือบาดแผลบริเวณนั้น

-๒๑- กรณีการหดสั้นของกลามเนื้อและการหดสั้นนั้นเพิ่มความมั่นคงใหแกขอตอ
- กรณีการหดสั้นของกลามเนื้อนั้นทําใหเกิดความสามารถในการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น
- หามยืดมากกวาชวงการเคลื่อนไหวปกติ

ทายืดที่ควรระวัง
- กรณีหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท หามทําการยืดในทากมหลัง
- กรณีกระดูกสันหลังเลื่อนมาดานหนา เกิดในกรณีมีการกระแทกบริเวณกระดูกสันหลัง หาม
ทําการยืดทาแอนหลัง
๑๐. ทาพื้นฐาน ยืดเหยียดรางกายกอนออกกําลังกาย
การยืดเหยียดรางกาย (Stretching) เปนสิ่งที่ดีและจําเปน เพื่อเพิ่มความยืดหยุนและความผอนคลาย
แกกลามเนื้อ เราควรมีการยืดเหยียดรางกายกอนออกกําลังกาย เพื่อเตรียมความพรอมแกกลามเนื้อ
ทาบริหารเหลานี้มีประโยชนตอรางกายทุกสวน ซึ่งเพื่อนักวิ่งสามารถนําไปใชไดเปนประจําทุกวัน
(หรืออยางนอย ไมต่ํากวาสัปดาหละ ๓ ครั้ง)
ไมควรบริหารรางกาย อยางเร็ว แรง และกระแทกกระทั้น แตควรคางไวในแตละทา ประมาณ ๑๐ –
๓๐ วินาที ทําอยางชาๆ ผอนคลาย และหายใจออกระหวางเหยียดรางกาย

หลังสวนลาง (Low Back)


สอดมือไวหลังตนขา (Hands behind thighs)



ดึงเขามาใกลอก (Pull knee to chest)



กดหลังสวนลางใหลงไปติดพื้น(Press low back into floor)

เอ็นหลังเขา(Hamstring)


เหยียดเขาใหตรงมือจับปลายเทา(Keep knees straight)



กดเอวไปแตะตนขา แขนขาเหยียดตรง(Press chest to thigh)



สายตามองที่ปลายเทา(Eyes focused on feet)

-๒๒ตนขาดานใน (Groin)


นั่งหลังตรง ทาขัดสมาธิ เทาประกบกัน (Keep low back flat)



สายตามองที่ปลายเทา (Eyes focused on feet)



กดเขาลงไปติดพื้น (Press knees towards floor)

นอง (Calves)


หลังตรง (Keep low back flat)



ขาที่กาวไปดานหลังตองเหยียดตรง (Back leg is kept straight)



คอย ๆ ดันสะโพกไปดานหนา รูสึกตึงที่นอง (Gently press hips forward)

ตนขา (Quadriceps)


ยืนหันหนาเขาหากําแพง (Hold onto the wall for balance)



มือขางหนึ่งควาขอเทาอีกขาง (Grasp leg above the ankles)



ดึงขาขึ้นไปทางดานหลัง คางไว จะรูสึกตึงที่หนาขา (Pull leg up and back)

สําตัว (Torso)


ยืนแยกขา (Knees shoulder width apart and slightly bent)



ยกขอศอกไปไขวกันดานหลังศีรษะ (Pull elbows behind head)



โนมลําตัวตั้งแตสะโพกไปทางดานขาง ที่ละขาง (Bend from hips to the side)

หลังสวนบน (Upper Back)


ประสานนิ้วมือยื่นไปดานหนาระดับหัวไหล (Interlace fingers at shoulder height)



หันฝามือออกดานนอก (Turn palms outward)



ยืดแขนตึง (Extend arms forward)

-๒๓อก (Chest)


ประสานนิ้วไปดานหลัง (Interlace fingers behind back)



คอยๆ ยกแขนขึ้นคางไว แลวปลอยลง (Gently lift arms up)

ตนแขน (Triceps)


งอแขนขามศีรษะ (Bend arm overhead)



มือขางหนึ่งจับขอศอกอีกขางหนึ่ง (Grasp elbow of arm)



คอยๆ ดึงขอศอกลงจนรูสึกตึงที่แขน (Gently push elbow down

คอ (Neck)


ตามองไปขางหนา (Eyes focused forward)



เอียงศีรษะไปดานขาง (Tilt head to the side)



พยายามใหหูแตะไหล (Ear to shoulder)

โรคลมแดด (Heat stroke)
เปนภาวะวิกฤตของรางกายที่ไมสามารถควบคุมความรอนได โรคลมแดดเกิดจากการไดรับ
ความรอนมากเกิน ไมวาจะเปนการออกกําลัง หรือเลนกีฬาในภาวะอากาศรอนจัดเปนเวลานาน โดยไมได
รับการชดเชยน้ําหรือเกลือแรที่สูญเสียอยางเพียงพอ อาจเกิดขึ้นไดแมผูที่มีรางกายแข็งแรง เมื่ออากาศรอน
เหงื่อจะออกมากเพื่อใหอุณหภูมิในรางกายเย็นลง ในกรณีที่เกิดลมแดด กลไกควบคุมความรอนในรางกาย
ลมเหลว เหงื่อจะออกนอยหรือไมออกเลย เปนเหตุใหอุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น เพราะวารางกายขาดน้ําอยาง
มากจนไมเพียงพอตอการผลิตเหงื่อ เปนความผิดปกติที่รุนแรงมากที่สุด ทําใหสมองไมทํางาน ไมสามารถ
ควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ เชน ระบบประสาทสวนกลาง การทํางานของตับและไต รวมทั้งสูญเสีย
ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย ทําใหอุณหภูมิของรางกายเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติเกิน ๔๐ องศา
เซลเซียส ถือเปนภาวะฉุกเฉินที่ตองใหการรักษาอยางรีบดวน เนื่องจากมีโอกาสเสียชีวิต ๑๗-๗๐ เปอรเซ็นต

-๒๔การจัดกลุมโรค
เรา แบงภาวะ Heat Stroke ออกเปนสามกลุมซึ่งจะชวยใหเราเขาใจวาทําไม การเกิด Heat Stroke ถึงเกิดใน
อายุ กลุม ชนชาติ เพศที่แตกตางกันไป
๑) การเกิด Heat Stroke จากการออกกําลังกายหนัก (Exertional Heat Stroke; EHS) กลุมนี้เกิดขึ้นกับกลุม
ที่มีรางกายแข็งแรงมากอน เชน เด็กโต วัยรุน นักกีฬา ทหารเกณฑทีฝกหนักในอากาศรอนจัด ผูที่ไมฟตแตออก
กําลังกายหนักเกินตัว ซึ่งการเกิดขึ้นตองอาศัยปจจัยภายนอกที่อุณหภูมิรอนสูงรวมดวย กลุมผูปวยประเภทนี้
จะมีเหงื่อออก
๒) การเกิด Classical Heat Stroke (Classic Non-exertional Heat Stroke ; NEHS)
กลุม นี้มักเปนกลุมที่มีอายุมาก กลุมผูปวยที่มีโรคเรื้อรังประจําตัว ผูปวยที่ตองมียากินประจํา เชน เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง คนแกอายุมากซึ่งไมสามารถชวยเหลือตนเองได ผูปวยที่มีโรคอวนซึ่งไขมันที่มี
มากจะเปนตัวชนวนการระบายความรอนอยางดี ผูปวยที่ปวยนอนติดเตียง(Bed Ridden) ผูปวยเด็กเล็กซึ่งไม
สามารถดูแลตนเองได มักเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง อาการที่สําคัญ คือ อุณหภุมิ
รางกายสูง ไมมีเหงื่อ
๓) Drug & Substances associated Heat Strokeพบในกลุมที่ใชยาประเภท sympathomimetic drugs
เชน สารเสพติดโคเคน ยาแอมเฟตามีน involatile anesthetic agent ยากลุม muscle relaxant
(acetylcholne) หรือยากลุม Sedative ซึ่งทําใหเกิด Neuroleptic Malignant Syndrome(NMS) ได
อาการแสดงของโรค
๑) มีอุณหภูมิกายสูงมากกวา ๔๐ องศาเซลเซียส(hyperthermia) มีเหงื่อออกมากในกลุม EHS และไมมีเหงื่อ
ออกใน NEHS สัมพันธกับประวัติกิจกรรมในที่อากาศรอนชื้น ถายเทยาก หรือมีประวัติออกกําลังกาย หรือฝก
หนักกอนมีอาการมาพบแพทย
๒)อาการ ทางคลินิกสามารถรุนแรงมากขึ้นหากมี ภาวะตาง ๆเหลานี้ นํามากอน เชน proceeding viral
infection, มีภาวะขาดน้ํา, รางกายออนเพลีย, มีโรคอวน, ผักผอนนอนหลับไมพอเพียง, รางกายไมฟตพอ
(poorly physical fitness) มีการปรับตัวกับอากาศรอนไมไดด(ี lack of acclimazation)
๓) อาการทางระบบประสาท ตั้งแตกระสับกระสาย, delusion, มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากปกติ, หูแววเห็น
ภาพหลอน(hallucination), ชักเกร็ง และโคมา อาการโคมา อาจมีผลจากการผันผวนของสารน้ําและเกลือแร
ในรางกาย, ภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดต่ํา, ภาวะ hepatic encephalopathy, มีเลือดออกในสมอง จากการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ และอื่น ๆ จนถึงอาการทางสมองบวมจนถึงมีการเคลื่อนตัวของสมองมากดแกนสมอง เปนตน

-๒๕๔) อาการที่พบในระบบอื่น ๆ จะชวยทําใหเรานึกถึงโรคหรือภาวะนี้มากขึ้น
๔.๑) ดานสัญญาณชีพ พบ อุณหภูมิกายสูง เหงื่อออก(หรือ ไมมเี หงื่อออก ในกลุม NEHS) ชีพจรเร็ว
ความดันปกติหรือสูง ในชวงตนโดยมักมี wide pulse pressure(Systolic Blood Pressure-Diastolic
Blood Pressure > 40 mmHg) จากการมี peripheral vasodilatation ของหลอดเลือดฝอยสวนปลาย
๔.๒) อาจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ nystagmus ของตา หรือแบบ occulogyric เหลือกไปดานใด
ดานหนึ่ง มานตาสามารถขยาย,หด, หรือในสภาพปกติก็ได (fixed, dilated, pinpoint or normal pupils)
๔.๓) ระบบไหลเวียนโลหิต สามารถทําใหเกิด myocardial dysfunction หัวใจจะอยูในภาวะ
hyperdynamic state , ชีพจรเตนเร็ว มี high cardiac output index ซึ่งบางครั้งอาจพบวาความดันโลหิต
ต่ํา จาก peripheral vasodilatation หรือจาก myocardial dysfunction จนถึงมีอาการหัวใจวาย
(High/Low output Heart failure) ได
๔.๔) ระบบทางเดินอาหาร มักเกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารรวมดวยเสมอ อาจพบอาการตับวาย
รวมดวยไดบอย ๆ โดยสามารถดูจากเอ็นไซมของตับที่สูงขึ้น ตัวเหลือตาเหลือง เปนตน
๔.๕) ระบบกลามเนื้อ จะมีการสลายของกลมเนื้อ ( rhabdomyolysis) มีอาการเกร็ง กระตุกของ
กลามเนื้อ จนถึงอาการออนแรงก็สามารถเกิดรวมได
๔.๖) ระบบทางเดินปสสาวะ พบภาวะไตวายเฉียบพลันซึ่งเปนผลมาจาก myoglobinemia จาก
rhabdomyolysis หรือจากภาวะขาดน้ํารุนแรง อาจพบสีปสสาวะแดงขึ้นคลายสีโคก สีชา จนเปนสีเลือดแดง
เกา ๆ ปนเวลาปสสาวะได

ในการชวยเหลือผูที่มีอาการเปนลมแดด ใหนําผูที่มีอาการเขารม นอนราบ ยกเทาสูง เพื่อเพิ่มการ
ไหลเวียน ของเลือด ถอดเสื้อผาออก ใชผาชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งประคบตามซอกตัว คอ รักแร เชิงกราน
ศีรษะ รวมกับการใชพัดลมชวยเปาระบายความรอน หรือเทน้ําเย็นราดลงบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิของ
รางกายใหต่ําลงโดยเร็วที่สุด และรีบนําสงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด ในรายที่อาการยังไม
มากควรใหดื่มน้ําเปลาธรรมดามากๆ

สิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดอันตรายจากอากาศรอนจัด ไดแก การขาดการปรับตัวใหเขากับสภาพอากาศรอน
ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงรางกายขาดน้ําไดแก เด็ก ผูสูงอายุ เนื่องจากรางกายไมสามารถระบายความรอนไดดี
เทาคนหนุมสาว ผูที่มีโรคประจําตัวไดแก โรคความดันโลหิตสูง ที่ตองกินยาควบคุมความดัน เชน ยาขับ
ปสสาวะ ซึ่งมีผลขับสารโซเดียมออกจากรางกาย ทําใหมีโอกาสเกิดความผิดปกติของระดับเกลือแรไดเร็วกวา

-๒๖ผูอื่น รวมทั้งผูที่เปนโรคอวน หรือผูที่อดนอน เนื่องจากจะทําใหรางกายตอบสนองตอความรอนที่ไดรับชากวา
ปกติ สวนผูที่ดื่มสุราหรือเบียร รางกายจะมีโอกาสสูญเสียน้ําและเกลือแรสูงกวาผูที่ไมไดดื่ม เพื่อขับแอลกอฮอล
ออกจากรางกาย นอกจากนี้เกิดอันตรายไดในคนอวน เนื่องจากมีไขมันที่ผิวหนังมาก ซึ่งทําหนาที่คลายฉนวน
กันความรอน ทําใหคนอวนสามารถเก็บความรอนไดดี ขณะที่การระบายความรอนออกทําไดนอยกวาคนทั่วๆ
ไป นอกจากนี้บริเวณผิวหนังที่มีไขมันมากมักมีตอมเหงื่อนอยลงดวยดังนั้น คนอวนจึงมีโอกาสเกิดปญหาไดงาย
ปจจัยเสี่ยงของโรคลมแดด


โรคประจําตัว
o
o
o
o
o
o
o
o



พฤติกรรม
o
o
o
o



โรคหัวใจ
โรคผิวหนัง (eg, scleroderma, ectodermal hyperplasia)
ไฟไหมผิวหนัง
รางกายขาดน้ํา (เชน อาเจียน ทองรวง)
โรคตอมไรทอ (เชน ตอมธัยรอยดเปนพิษ, เบาหวาน, pheochromocytoma)
โรคระบบประสาท(เชน, autonomic neuropathies, parkinsonism, dystonias)
สมองเสื่อม
ไข

ออกกําลังกายหรือทํางานในสภาพอากาศรอนจัด
ระบบระบายอากาศไมดี
ใสเสื้อผาหนาหรือกันการระเหยของเหงือ่
ดื่มน้ํานอย

ยาหรือสารพิษ
o
o
o
o
o
o

ยาลดความดันโลหิต Beta-blockers
Anticholinergics
ยาขับปสสาวะ Diuretics
สุรา Ethanol
ยาแกแพ Antihistamines
ยาตานการซึมเศรา Cyclic antidepressants

-๒๗o
o
o
o



Sympathomimetics (eg, cocaine, amphetamines)
Phenothiazines
Lithium
Salicylates

ปจจัยเสี่ยงอยางอื่น
o
o
o
o
o

ขาดน้ําและเกลือแร Salt or water depletion
อวน Obesity
อยูคนเดียว Living alone
ผูปวยนอนบนเตียงชวยตัวเองไมได Confined to bed
สูงอายุExtremities of age

การรักษา
๑) ภาวะ นี้ถือวาเปนภาวะเรงดวนฉุกเฉินทางการแพทย ที่ตองรีบใหการรักษาโดยทันที ดังนั้นผูประสบเหตุจึง
เปนกุญแจสําคัญในการรักษา เพราะถานึกถึง สงสัย และใหการชวยเหลือเบื้องตน จนถึงสงโรงพยาบาลอยาง
รวดเร็วจะชวยลดอัตราตายลงไดถึงรอยละ ๑๐ สวนการวัดไขตองวัดโดยทางทวารหนักจะเที่ยงตรงที่สุดเพราะ
เปนตัวสะทอน core temperature ที่ดี ควรรับผูปวยไวติดตามอาการตาง ๆใน รพ. อยางนอย ๔๘ชม. ในหอ
ผูปวยวิกฤติ(ICU)
๒) ลดอุณหภูมิกายลงโดย คอย ๆ ลดลงมาที่ ๓๙องศาเซลเซียสกอน ยังไมตองรีบลดลงจนเปนปกติเร็วเกินไป
นําผูมีอาการเขารม นอนราบ ยกเทาสูงทั้งสองขาง ถอดเสื้อผาออก ใชผาชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งประคบตามซอก
ตัว คอ รักแร เชิงกราน ศีรษะ รวมกับ พนละอองฝอยของน้ําเปนสเปรยละเอียดหับรางกายผูปวยคลุมดวย
Water Soak Sheet หรืออาจเอาถุงน้ําแข็งวางบริเวณซอกรักแรและขาหนีบทัง้ สองขางรวมไปดวย
๓) ใสทอชวยหายใจถาจําเปน ใหออกซิเจนผูปวย
๔) เปดเสนเลือดดํา ใหสารน้ําทางหลอดเลือดใหพอเพียง แกไขภาวะน้ําตาลในหลอดเลือดหากพบวามีการต่ํา
กวาปกติ
๕) หัวใจหรือหลักการรักษา ตองคอย ๆลดอุณหภูมิกายลง ๐.๒องศาเซลเซียส ตอนาที จนลงมาที่ ๓๙ องศา
เซลเซียสก็พอเพียง เพราะไมตองการใหลดเร็วจนเกินไป โดยวิธีการรักษาในหองฉุกเฉินหรือไอซียูนั้นการใช
ละอองน้ําพนใส (intermittent spray)โดยใชละอองน้ําอุน ๆ รวมกับเปดพัดลมเปา จะชวยสงเสริมการระบาย

-๒๘ความรอนออกจากรางกายไดดีที่สุด ซึ่งอางวาจะปลอดภัยกวาวิธีเดิมที่ใช Ice-water immersion เชนจุมลงใน
น้ําผสมน้ําแข็ง เพราะจะทําใหเกิด shivering ,peripheral vasoconstriction ทําใหความรอนยิ่งเพิ่มขึ้น
ระบายไมออกจากรางกาย การใชยาลดไขมักจะไมไดผล อยาปกคลุมตัวผูปวยดวยผาแลวทําใหเปยก
เนื่องจากจะขัดขวางการระเหยของน้ําจากผิวหนัง
๖) การลดความรอน อื่น ๆ ไมมีขอสนับสนุนชัดเจน ทางวิชารวาดีแตยังสามารถทําได เชน การใสสายเขาไป
ในกระเพาะอาหาร(stomach), ชองทอง(peritoneal),ทวารหนัก(rectum) แลวทําการลางดวยน้ําเย็น หรือ
น้ําแข็ง การใชน้ําเกลือที่มีความเย็น(Cold sal, ne),ใชไอออกซิเจนเย็น(Cold humidified oxygen) ใหผูปวย
จนถึงการทํา Cardiopulmonary bypass แตมักทําไดยากเพราะมักตองใชเครื่องมือ บุคลากรที่มีความรู
๗) การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําควรพอดี โดยเฉพาะชวงแรก เนน Coolling อยางเดียวก็สามารถทําใหทุก
อยางกลับมาปกติ แตถามีการสลายของกลามเนื้อ (rhabomyolysis) มี hemoglobinemia ซึ่งพบราว รอยละ
๒๕-๓๐ อาจตองใหสารน้ํามากขึ้น (บางครั้งอาจถึง ๑๐ ลิตร) ทําปสสาวะใหเปนตาง รวมกับการให manitol
โดยพยายามใหมีปสสาวะออกราว ๓ซีซีตอน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม ตอชัว่ โมง พยายามใหปสสาวะมีความเปน
ดาง pH ๗.๕-๘
๘) ตรวจหาติดตามการเกิด MOD (multiple organ dysfunction) และรีบแกไขใหกลับสูปกติ
ดังที่กลาวมาถาเปนแลวการรักษามีความยุงยากและซับซอน ดังนั้นเราควรปองกันไวกอน จะดีที่สุด
การปองกัน
๑) ในสภาวะที่อากาศรอนมาก ควรดื่มน้ํามาก ๆ ประมาณ ๒ ลิตร ตอวัน (ราว ๖-๘ แกว) หากตองอยู
ทามกลางสภาพอากาศรอน หรือออกกําลัง ควรดื่มน้ําใหไดชั่วโมงละประมาณ ๑ ลิตร หรือ ๔-๖ แกวตอชั่วโมง
แมไมรูสึกกระหายน้ําก็ตาม
หลีกเลียงอากาศรอนชื้น ถายเทไมสะดวก ผูที่ดื่มน้ําไมเพียงพอ จะไมสามารถปรับตัวใหสูกับอากาศรอนได
เพราะน้ําเปนตัวควบคุมอุณหภูมิของรางกาย โดยปกติรางกายจะพยายามปรับอุณหภูมิของรางกายใหอยูที่
๓๗ องศาเซลเซียส ในการสังเกตวารางกายไดรับน้ําเหมาะสมหรือไม ใหสังเกตจากสีของปสสาวะ ถาสีเหลือง
จางๆ แสดงวาไดรับน้ําเพียงพอ แตถาปสสาวะสีเขมขึ้น และปสสาวะออกนอย แสดงวาไดรับน้ําไมเพียงพอ

-๒๙๒) ในการออกกําลังกายในชวงอากาศรอนไมควรโหมหนัก ตองรูจักพัก, warming up และ warm down
เตรียมสภาพรางกายใหพรอมใน กรณีที่จะตองเผชิญสภาพอากาศรอน โดยการออกกําลังกายกลางแจงอยาง
สม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ ๓ ครั้งๆ ละอยางนอย ๓๐ นาที เพื่อใหรางกายปรับสภาพใหเคยชินกับอากาศ
รอน หลีกเลี่ยงการอยูกลางแดดในวันที่อากาศรอนจัด โดยเฉพาะชวงเวลา ๑๐-๑๕ นาฬิกา
สําหรับการวิ่งระยะทางไกล
๒.๑) ในสวนของผูจ ัดการวิ่ง สามารถทําไดโดยหลีกเลี่ยงเวลาที่รอน สวนใหญแลวจึงนิยมจัดแขงใน
ตอนเชามืด เพราะผูวิ่งสวนใหญไมใชนักวิ่งอาชีพจะใชเวลาวิ่งนานกวานักวิ่งที่เขา แขงขันจริงๆ หลีกเลี่ยงการ
จัดวิ่งตอนบายเพราะแมวาจะดูเย็นลงบางแตอุณหภูมิบางครั้ง ยังสูงอยู พยายามใชเสนทางวิ่งที่มีรมเงาเพื่อลด
อันตราย แตบางคนอาจไมชอบเพราะดูไมโหด จัดใหมีจุดบริการน้ําทุก ๒-๓ กิโลเมตร แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ
กติกาการแขงขันดวย ในจุดเริม่ ตนและเสนชัยตองมีน้ําบริการอยางเพียงพอ นอกจากนี้ควรตองเตรียม
บุคลากรทางการแพทยไวคอยชวยเหลือตลอดเสนทางการ วิ่งดวย
๒.๒) สําหรับตัวผูวิ่งเองก็ตองปองกันตัวเองไวดวย ตั้งแตคุนเคยกับอากาศ ของสถานที่ ที่จะวิ่ง
พอสมควร สวมเสื้อผาที่เบาทั้งน้ําหนักและสี เสื้อผาสวมสบายๆ ไมรัด เพื่อใหระบายความรอนไดดี การใช
ผาชุบน้ําวางที่หนาผากหรือหนาทองขณะออกกําลังกายในอากาศรอน อาจชวยระบายความรอนไดบาง แต
ไมมากนัก เติมน้ําใหเหมาะสมกอนวิ่งประมาณ ๒-๓ แกว แลวเติมน้ําประมาณ ๑-๒ แกว ทุกๆ ๑๕-๒๐
นาที ไดน้ําเย็นเปลาๆ จะดี การดื่มน้ําจะไดประโยชนมากกวาการเอาน้ําราดศีรษะหรือตัวมาก ขณะเดียวกัน
มีหลักฐานชัดเจนวา นักกีฬาที่มีน้ําในรางกายเพียงพอจะมีสมรรถภาพของรางกายสูงกวาผูที่อยูในภาวะขาด
น้ํา ยิ่งไปกวานั้นมีผูแนะนําใหดื่มน้ําเกินกวาที่รางกายควรจะไดรับถา ตองออกกําลังในอากาศรอนดวยซ้ํา
ไป โดยใหเหตุผลวาจะชวยใหรางกายขาดน้ําชาลง เหงื่อออกไดดีขึ้นซึ่งจะชวยระบายความรอนออกจากตัวทํา
ใหอุณหภูมิไมสูงขึ้นมาก แตถาวิ่งไปนานเกือบชั่วโมงควรตองดื่มน้ําเกลือแรชวยดวย เพราะเกลือแรใน
รางกายที่สะสมเริ่มลดนอยลง ( ความจริงแลวตองเติมน้ําตาลปริมาณนอยๆ ลงไปดวยจะชวยใหการดูดซึม
เกลือแรดีขึ้น เครื่องดื่มเกลือแรในทองตลาด มักจะมีสวนประกอบเหลานี้อยูแลว มากบางนอยบางแลวแต
ยี่หอ )
กอนวิง่ จริง ควรมีการซอมตอเนื่องไมควรเกิน ๒.๕-๓ ชม. จะวิ่งไดกี่กม.ก็พอแคนั้น แลวคอยเพิ่ม
ความเร็วเพื่อใหไดระยะทางเพิ่มขึ้นจะดีกวา ที่จะวิ่งยาวๆ ๓๐-๔๐ กม. แบบนี้อันตราย และอาจจะวิ่งไดไมกี่ป
อาการบาดเจ็บจะถามหาได ถาซอมเกิน ๓ ชม.ไปแลว รางกายจะบอบซ้ําเกินไป และรางกายก็จะไมรับรูถึงผล

-๓๐การซอมแลว และถาแข็งแรงจริงๆ ก็อาจจะมีการซอม ๒ ชวงใน ๑ วัน แบบนี้จะดีกวา และ๑ วันกอนวิ่งจริง
ควรหยุดซอมเพื่อใหรางกายไดพักฟนกําลังอยางเต็มที่ และคืนกอนวิ่งควรพักผอนใหเพียงพอ
๒.๓) ในชวงการวิ่งกิโลเมตรตนๆ ใหวิ่งชาๆ ไปเรื่อยๆ กอนอยาพึ่งไปเรง ใหคอยๆเพิ่มความเร็วหลังจุด
ใหน้ําจุดแรกหรือจุดที่ ๒ โดยทั่วไปจะมีจุดใหน้ําระหวางทาง กิโลเมตรที่ ๒.๕ ๕ และ ๗.๕ นักวิ่งควรแวะรับ
น้ําที่จุดใหน้ําทุกจุด โดยกอนถึงซัก ๑๐ เมตร ก็เปลี่ยนเปนเดินไปรับน้ําและก็เดินกินตอไปอีกซัก ๑๐-๒๐เมตร
เพื่อเปนการพักไปในตัว และดื่มน้ํา ๒-๓ อึกก็พอ ถามากไปอาจทําใหจุกได น้ําที่เหลือในแกวก็ใชราดแขน ราด
หัว ตามสะดวก
สําหรับหนวยฝกนักเรียนใหม
๒.๑) ประเมินรางกายในสัปดาหแรกเพื่อคัดกรองกลุมเสี่ยง เชนกลุมที่มีน้ําหนักเกิน กลุมผูมีโรค
ประจําตัวรวมถึง มีอาการไข
๒.๒) ปรับตารางการฝกทหารใหม ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพอากาศให หวง 3 สัปดาหแรก
ของการฝกทหารใหมโดยทําการฝกเพื่อใหความคุนเคยกับความรอนกลางแดด สัปดาหแรกของการฝกทหาร
ใหม ควรเปนระยะของการปฐมนิเทศใหทหารใหมไดรับรู และทําความคุน เคยกับกรรมวิธีการฝก ยังไมควร
ลงมือฝกหักโหม อาจใชเวลาในการศึกษาภาคทฤษฎีทดแทนไปกอนการฝกอาจ เปนในสัปดาหที่ 2 หรือการ
ฝกใหรางกายทหารใหมเคยชินตอความรอน โดยจัดการฝกเปนชั่วโมงตอหวงเวลาจากนอยไปหามาก จาก
วัน แรกฝกชวงเชา 1 ชั่วโมง ชวงบาย 1 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นครั้งละครึ่งชั่วโมง ในแตละชวงของการฝกในวัน
ตอไป และงดการวิ่งออกกําลังกาย ชวงบายตลอด 3 สัปดาหแรก ของการฝกนักเรียนใหม
๒.๓) ใหทําการฝกในที่รมใหมากขึ้น งดการฝกบนพื้นซีเมนตที่อยูกลางแดดจัด และระหวางชวงเวลา
11.00 –15.00 ไมควรฝกกลางแจง ถาอากาศรอนจัด ควรเปลี่ยนการฝกกลางแดดเปนการฝกในที่รมแทน
หรือใหเรียนภาคทฤษฎีแทนแลวไปฝกชดเชยในวันอื่น ในวันที่อากาศรอนจัดควรใหหลีกเลี่ยงการแตง
ชุดฝก อนุญาตใหใชชุดครึ่งทอน ใหทหารใหมดื่มน้ําอยางเพียงพอ ในระหวางการฝกอยางนอยชั่วโมงละครึ่ง
ถึง 1 ลิตร จัดเตรียมอุปกรณการปฐมพยาบาล บริเวณสนามฝกใหพรอมตลอดเวลา ซึ่งไดแก เปลสนาม ถัง
น้ํา ขนาด 200 ลิตร หรือ ขนาดตามความเหมาะสม เติมน้ําเต็ม ผาขนหนูเช็ดตัว หรือ ผาประจําตัว
ทหาร กระบอกฉีดน้ําชนิดพนละออง พัดลม รถพยาบาล ยาและอุปกรณชุดปฐมพยาบาลที่จําเปน ของ
เจาหนาที่เสนารักษสนามประจําหนวย ติดตามคาดัชนีความรอนจากเครื่องวัดอุณหภูมิพิเศษ จัดธงสัญญาณ
เตรียมน้ําดื่มสําหรับทหารและดําเนินการฝกตามตารางดังตอไปนี้

-๓๑๓) ใสเสื้อผาที่ระบายความรอนไดงาย และโปรงสบาย เชน ผาฝาย
๔) หลีกเลี่ยงการกินยาแกแพ ลดน้ํามูก โดยเฉพาะกอนการออกกําลังกาย หรือตองอยูทามกลางสภาพอากาศ
รอน หรืออยูกลางแดดเปนเวลานานๆ
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาเสพติดทุกชนิด
สําหรับเด็กเล็ก คนชรา ผูปวยที่มีโรคประจําตัว ในชวงที่อากาศรอนมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ควรตองมีผูดูแล
ใกลชิด ชวยหาอาหารและน้ําใหรบั ประทานอยางเพียงพอ
๕) ใชหลักการ Risk modification behavior เชน อาบน้ําทําตัวใหเย็นสบาย ปะแปง เปดแอร เปดพัดลม
คลายรอน งดอาหารประเภทมีแอลกอฮอล หรือยาบางชนิดที่มีผลตอการเพิ่มความรอนในรางกายเชน ยาแอม
เฟตามีน โคเคน ยารักษาโรคบางชนิดที่กินประจําแตอาจมีผลรบกวนในเรื่องระบายความรอน ก็อาจ
ปรับเปลี่ยนใหเหมะสม
๖) อาการแสดงที่บอกเราวาจะเกิดภาวะนี้ไดแก เมื่อเราอยูในที่อากาศรอน ชื้น การถายเทไมดี หรือรวมกับ
การฝกหรืออกกําลังกาย อยางหนัก หากมีอาการเหลานี้ เหงื่อออกมาก หนาซีด
ตะคริว ออนเพลีย มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน เปนลม ตัวรอนจัด ควรนึกถึงโรคนี้และรีบนําผูปวยสง รพ.
ทันที
โรคและภาวะแทรกซอน
แมในผูปวยที่อายุนอย และมีสุขภาพดีมากอนก็อาจพบภาวะหัวใจวาย, ปอดบวมน้ํา และการทรุดลงของระบบ
หัวใจ และหลอดเลือด ในทุกอายุการมีภาวะความดันโลหิตต่ํา ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง และการ
ลดลงของหทัยดัชนี บงชี้ถึงการพยากรณโรคที่แย ในกรณีดังกลาวนี้ อาจมีความจําเปนตองใชสายสวนหลอด
เลือดใหญ เพื่อประเมินการใหสารน้ําอยางเหมาะสม ความผิดปกติของตับ และไตอาจพบไดในผูปวยโรคลม
แดด อุณหภูมิที่สูงอาจกอใหเกิดภยันตรายไดโดยตรง กอใหเกิดการตายของเซลล เปนผลใหตรวจพบการ
ทํางานของตับผิดปกติได แตมักไมใครพบวาเปนดีซาน การตรวจปสสาวะมักพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะที่
ตรวจพบไดในกลองจุลทรรศน พบโปรตีนในปสสาวะไดอยางรวดเร็ว ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนดวยภาวะพรอง
ปริมาตร และมีปริมาณเลือดที่ไปสูไต ลดลง อาจเกิดภาวะไต วายเฉียบพลันได โรคลมแดดที่เกิดจากการออก
กําลังกายมักแทรกซอนดวยการสลายตัวของกลามเนื้อ บางครั้งมีภาวะมัยโอโกลบินในปสสาวะอยางมาก และ
มีภาวะไตวาย ภาวะแทรกซอนดังกลาวนี้อาจไมไดเกิด ในชวงแรก แตอาจพบไดในหลายวันหลังจากการไดรับ
ภยันตราย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการตรวจวัดระดับครีอะตินีน

-๓๒ฟอสโฟไคเนส และการตรวจหนาที่ไต เปนระยะอยางตอเนื่อง การตรวจสภาพการแข็งตัวของเลือดอาจพบ
ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา ระดับโปรธรอมบินในเลือดต่ํา และระดับไฟบริโนเจนในเลือดสูง
ความรอนอาจทําภยันตรายตอเยื่อบุหลอดเลือดทําใหเกร็ดเลือดเกาะกลุมเพิ่ม ขึ้น ผนังหลอดเลือดฝอย
เปลี่ยนแปลงไป, โปรตีนในพลาสมาถูกทําลายจากความรอน ซึ่งเปนผลใหระดับโปรตีนที่ชวยในการแข็งตัวของ
เลือดลดลง และอาจพบภาวะเลือดออกทั่วรางกาย หรือภาวะสลายไฟบรินผิดปกติได
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ผลการดําเนินงาน นตท. ชั้นปที่ 1
กราฟแสดงจํานวน นตท. ที่ไมผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย เนื่องจากการบาดเจ็บทางกระดูกและขอ
และหลังจากไดรับการดูแลทางกระดูกและขอ และการยืดเหยียดกลามเนื้อ และการดูแลปองกันโรคลมแดดจากการวิ่งระยะไกล

ดึงขอ
วายน้ํา
วิ่งระยะไกล
การเกิดโรคลมแดดจากการวิ่งระยะไกล
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กราฟแสดงจํานวน นตท. ชั้นปที่ 1 ที่ไมผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย เนื่องจากการบาดเจ็บทางกระดูกและขอ
และหลังจากไดรับการดูแลทางกระดูกและขอ และการยืดเหยียดกลามเนื้อ และการดูแลปองกันโรคลมแดดจากการวิ่งระยะไกล
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