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                       บทที ่6  เวชศาสตร์การกฬีา 
เวชศาสตร์การกฬีา (Sports Medicine) เป็นศาสตร์ท่ีน าความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และ

การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเวชปฏิบติัมาใชเ้พื่อมุ่งพฒันา ส่งเสริมและป้องกนัสุขภาพ ตลอดจนการ

บ าบดัรักษาและแกไ้ขการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนจากการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา ซ่ึงวรุิฬห์   เหล่าภทัร

เกษม (2532) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เวชศาสตร์การกีฬา หมายถึง วชิาแพทยป์ระยกุตซ่ึ์งไดร้วมเอา

ความรู้หลายๆ สาขาท่ีเก่ียวขอ้งมาใชก้บัการกีฬา เพื่อช่วยในการถนอมรักษาสุขภาพของนกักีฬา

และช่วยเพิ่มพนูความสามารถของนกักีฬาไดดี้ยิง่ข้ึน ตลอดจนการป้องกนัรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ

นกักีฬาท่ีไดรั้บบาดเจบ็ 
จุดมุ่งหมายของเวชศาสตร์การกฬีา 
1.เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและสมรรถภาพของนกักีฬา ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของผูอ้อกก าลงั

กาย 
2.เพื่อป้องกนัอนัตราย การบาดเจ็บหรือความเจ็บปวด ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการออกก าลงักายหรือเล่น

กีฬา 

3.เพื่อบ าบดัรักษาหรือแกไ้ขการบาดเจบ็ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา 

4.เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท่ีจะให้ผูบ้าดเจ็บสามารถกลบัมาออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาไดอ้ยา่ง

เดิมหรือดีกวา่เดิม ในสังเขปวชิาน้ีไดก้ าหนดเน้ือหาในการศึกษาไวด้งัน้ี 

 1. การบาดเจบ็ทางการกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 2. การรักษาการบาดเจบ็จากการกีฬา 

 3. การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬา 

 4. ยาทางการกีฬา 

 5. การใชส้ารกระตุน้หรือสารตอ้งหา้มกบันกักีฬา 

การบาดเจบ็ทางการกฬีาและการปฐมพยาบาล 
 การบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือแข่งขนักีฬาเป็นอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้เสมอ ทั้งการ

บาดเจ็บท่ีรุนแรง เป็นเพียงการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือหรือเคล็ดขดัยอกตามขอ้ต่างๆ ซ่ึงมกัจะหายได้

เองโดยกระบวนการซ่อมแซมตามปกติของร่างกายหรืออาจรุนแรงจนร่างกายไม่สามารถซ่อมแซม

ให้คืนดีไดเ้องตามธรรมชาติ เช่น ขอ้เคล่ือนหรือกระดูกหัก โดยเฉพาะในการแข่งขนักีฬาท่ีมีการ
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ปะทะและมีความมุ่งหมายเพื่อชยัชนะนั้นมกัจะมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุจนไดรั้บบาดเจ็บเสมอๆ โดย

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้น อาจมีสาเหตุมาจากตวันักกีฬาเองหรือจากสภาพแวดล้อมภายนอกก็ได ้ดงั

แผนภูมิแสดงสาเหตุของการบาดเจบ็จากการกีฬา (แผนภูมิท่ี 6.1) 

 การบาดเจบ็ท่ีมีสาเหตุมาจากตวันกักีฬา ไดแ้ก่ 

 1. ความเหมาะสมของรูปร่างกบัประเภทกีฬา 

 2. ความสมบูรณ์ของร่างกายหรือสมรรถภาพทางกาย 

 3. การบาดเจ็บในอดีตท่ีท าให้ไม่สามารถใช้อวยัวะส่วนนั้นไดเ้ต็มท่ีหรือกลวัวา่จะไดรั้บ

บาดเจบ็ซ ้ าท่ีเดิมจนลืมป้องกนัท่ีอ่ืน 

 4. ความพร้อมก่อนลงท าการแข่งขนัหรือฝึกซ้อม เช่น ขุดแข่งขนัหรือชุดฝึก อุปกรณ์

ป้องกนัต่างๆ เช่น สนบัเข่า สนบัแขง้ หมวกนิรภยั เป็นตน้ 

 5. สภาพจิตใจ เช่น มีจิตใจท่ีขลาดกลวัหรือบุ่มบ่าม บา้ระห ่า ขาดความย ั้งคิดและประมาท 

 การบาดเจบ็ท่ีมีสาเหตุจากสภาพแวดลอ้มภายนอกไดแ้ก่ 

 1. สนามและอุปกรณ์ไม่ไดม้าตรฐาน 

 2. คู่แข่งขนั 

 3. กรรมการหรือผูต้ดัสิน 

 4. ผูช้มหรือผูเ้ชียร์กีฬา 

 5. สภาพอากาศ เช่น ร้อนเกินไปหรือมีฝนตก 

 การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกหรือการแข่งขนักีฬานั้น บางอย่างนกักีฬาหรือผูฝึ้กสอน

สามารถปฐมพยาบาลหรือรักษาพยาบาลได้เองโดยไม่จ  าเป็นต้องอาศัยแพทย์ แต่บางอย่าง

จ าเป็นตอ้งอาศยัแพทย ์อยา่งไรก็ตามการปฐมพยาบาลท่ีถูกวธีิก่อนถึงแพทยน์ั้น นอกจากจะช่วยแบ่ง

เบาภาระของแพทยแ์ลว้ยงัช่วยท าใหก้ารรักษาขั้นต่อไปง่ายข้ึนและช่วยลดอนัตรายลงได ้ในทางตรง

ขา้มถา้ไดรั้บการปฐมพยาบาลหรือรักษาพยาบาลไม่ถูกวิธี อาจท าให้การบาดเจ็บมีความรุนแรงข้ึน

และยากต่อการรักษาขั้นต่อไป จนอาจเป็นสาเหตุของความพิการหรือการบาดเจบ็เร้ือรังได ้

การบาดเจบ็จากการกีฬาท่ีพบบ่อยมีดงัน้ี 

1. การบาดเจบ็ท่ีผวิหนงัและเน้ือเยือ่อ่อน 

2. การบาดเจบ็ท่ีกลา้มเน้ือและเอน็กลา้มเน้ือ 

3. การบาดเจบ็ท่ีกระดูกและขอ้ต่อ 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แผนภูมิที ่6.1 แสดงสาเหตุของการบาดเจ็บจากการกีฬา 

            (ดดัแปลงจากวชิยั วนดุรงคว์รรณ, 2534 : 229) 

 

 

 

 

 

สาเหตุภายใน สาเหตุภายนอก 

ฝึกซ้อมน้อย    ฝึกซ้อมมาก     ร่างกายไม ่                     
ไม่สมบูรณ์     ร่างกายเครยีด   เหมาะสม 
ไม่พร้อมแข่ง   จิตใจเครียด      กัประเภท               
                                        กีฬา 

สภาพแวดล้อม        คู่แข่งขัน      กรรมการ 
สนามอุปกรณ์         คนดูหรือ      ผู้ตัดสิน                
เครื่องแต่งกาย       ผู้เชียร์กีฬา     กติกาการ                                       
เครื่องแต่งกาย       เชียร์กีฬา       แข่งขัน 
สภาพดินฟ้า 
อากาศ 
 

บาดเจ็บ
ในอดีต 

บาดเจ็บ 

สมรรถภาพลด 

เล่นกีฬาไม่ได้เต็มท่ี 
เล่นกีฬาได้ 

เพิ่มสมรรถภาพ 

เล่นกีฬาได้ปกติ 

นักกีฬา 

อุบัติเหตุ 
 

ไม่รักษา รักษา 

ถูก 
ผิด 
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ตารางที ่6.1  แสดงสถิติการบาดเจบ็จากการกีฬา จ าแนกตามประเภทกีฬา ระหวา่งปี พ.ศ.  

2538-2540 จ านวนผูม้ารักษา 2,350 ราย (ท่ีมา : คลินิกบาดเจบ็การกีฬา กกท.) 

ประเภทกฬีา 
จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการกฬีา ปี 2538-2540 

จ านวน ร้อยละ 

1. กรีฑา 
2. กอลฟ์ 
3. คาราเต ้โด 
4. จกัรยาน 
5. ซอฟทบ์อล 
6. ตะกร้อ 
7. เทควนัโด 
8. เทนนิส 
9. เทเบิลเทนนิส 
10. บาสเกตบอล 
11. เบสบอล 
12. แบดมินตนั 
13. โบวลิ์ง 
14. ฟันดาบ 
15. โปโลน ้ า 
16. ฟตุบอล 
17. มวย 
18. มวยปล ้า 
19. ยกน ้ าหนกั 
20. ยงิธนู 
21. ยงิปืน 
22. ยมินาสติก 
23. ยโูด 
24. รักบ้ี 
25. เรือพาย 
26. วอลเลยบ์อล 
27. วา่ยน ้ า 
28. สกีน ้ า 
29. สนุกเกอร์ 
30. ฮอกก้ี 

141 
8 
39 
32 
76 
66 
120 
55 
15 
190 
10 
65 
38 
37 
20 
256 
40 
31 
185 
42 
34 
148 
186 
18 
20 
200 
71 
4 
6 

189 

6.00 
0.34 
1.66 
1.66 
3.23 
2.80 
5.10 
2.34 
0.63 
8.08 
0.42 
2.76 
1.61 
1.61 
0.85 
10.89 
1.70 
1.31 
7.87 
1.78 
1.44 
6.29 
7.91 
0.76 
0.85 
8.51 
3.02 
0.17 
0.25 
8.04 
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31. วนิเซิร์ฟ 8 0.34 

 
ตารางที่ 6.2 แสดงสถิติการบาดเจ็บจากการกีฬาตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-
2540 (ท่ีมา : คลินิกบาดเจบ็การกีฬา กกท.) 

ส่วนของร่างกายทีไ่ด้รับบาดเจ็บ จ านวน ร้อยละ 

1.ขอ้เข่า 

2. หลงั 

3. ขอ้เทา้ 

4. หวัไหล่ 

5. เทา้และน้ิวเทา้ 

6. ตน้ขา 

7. มือ น้ิวมือ 

8. ขอ้มือ 

9. ขาท่อนล่าง 

10. เชิงกราน สะโพก 

11. สะบกัหลงั 

12. ขอ้ศอก 

13. ทรวงอก 

14. แขนท่อนบน 

15. คอ 

16. แขนท่อนขา 

17. ศรีษะ 

18. ช่องทอ้ง หนา้ทอ้ง 

615 

270 

265 

221 

178 

167 

125 

95 

91 

53 

48 

47 

46 

39 

33 

20 

19 

18 

26.1 

11.5 

11.3 

9.4 

7.6 

7.1 

5.3 

4.0 

3.9 

2.3 

2.0 

2.0 

1.9 

1.7 

1.4 

0.9 

0.8 

0.8 

รวม 2,350 100 
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1. การบาดเจบ็ที่ผวิหนังและเนือ้เยือ่อ่อน 
 เน่ืองจากผิวหนงัเป็นอวยัวะท่ีท าหน้าท่ีท่ีห่อหุ้มร่างกายและเป็นด่านแรกในการป้องกนั

อนัตรายให้กบัอวยัวะท่ีอยูภ่ายใน จึงมีโอกาสไดรั้บอนัตรายง่ายและลกัษณะการบาดเจ็บก็แตกต่าง

กนัไปตามลกัษณะท่ีผวิหนงัไดรั้บอนัตราย คือ  

 

1.1 การฟกซ ้า (Contuston) 

 การฟกซ ้ า เป็นการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการถูกกระแทกท่ีผิวหนงัและเน้ือเยื่ออ่อนโดยตรง ซ่ึง

โดยมากมาจากวตัถุแขง็ไม่มีคม เช่น รองเทา้ฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบ์อล ท าให้เกิดการบวม

ของเน้ือเยื่อเฉพาะบริเวณนั้น การบวมจะเกิดข้ึนมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัขนาดของแรงท่ีมา

กระแทกถา้รุนแรงมากอาจท าใหเ้กิดการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอยตรงบริเวณท่ีมีบาดเจ็บ ท าให้เห็น

เป็นรอยเขียวซ ้ าหรือจ ้ าเลือด บริเวณท่ีพบบ่อยจะเป็นบริเวณท่ีผิวหนังอยู่ชิดกระดูกและมีหลอด

เลือดภายใตผ้วิหนงัมากๆ เช่น บริเวณศรีษะและใบหนา้ ไดแ้ก่ หนา้ผาก หางคิ้วและโหนกแกม้ เป็น

ตน้ 

 

 
รูปที ่6.1 แสดงการฟกช ้าขอผวิหนงั  (Contuston or Bruise) 
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การปฐมพยาบาล  

 ให้ใช้ความเย็นประคบทันทีท่ีได้รับบาดเจ็บบริเวณท่ีถูกกระแทกพร้อมกับกดเบาๆ 

ประมาณ 5-10 นาที และอาจท าซ ้ าอีก 2-3 คร้ังจนแน่ใจวา่เลือดหยุดไหลแลว้ ถา้เป็นการบาดเจ็บท่ี

แขนหรือขาให้ใช้ผา้ยืดพนับริเวณนั้นให้กระชับก็จะช่วยในการห้ามเลือดได้เช่นกนั หลงัจากนั้น

ควรใหพ้กัและระวงัป้องกนัไม่ใหไ้ดรั้บกระแทกซ ้ า ภายหลงั 24-48 ชัว่โมงแลว้จึงให้ใชก้ารประคบ

น ้าร้อน เพื่อใหเ้ลือดท่ีคัง่คา้งสลายตวัและดูดซึมกลบัไดเ้ร็วข้ึน 

1.2 ผวิหนังถลอก (Abrasion) 

 ผวิหนงัถลอก คือ การท่ีพื้นผวิบนของผวิหนงัถูกเสียดสี มีการหลุดลอกของผิวหนงัชั้นนอก

มกัเกิดในต าแหน่งท่ีมีการกระแทกหรือเสียดสี เช่น หัวเข่า หน้าแข่ง ขอ้ศอก เป็นตน้ วาเหตุส่วน

ใหญ่เกิดจากการหกลม้และล่ืนไถล ท าให้ผิวหนงัเสียดสีกบัพื้นสนามท่ีสากและแข็ง หรืออาจเกิด

จากการเสียดสีของผิวหนงักบัอุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรือเกิดจากการปะทะอยา่งรุนแรง ซ่ึงกรณีเช่นน้ี

ผิวหนงัถลอกจะพบร่วมกบัการฟกซ ้ า ผิวหนงัท่ีบาดเจ็บและพบบ่อยไดแ้ก่ บริเวณขอ้ศอก ขอ้เข่า

และตาตุ่ม 

 
รูปที ่6.2 แสดงการถลอกของผวิหนงั (Abrasion) 
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การปฐมพยาบาล 

 ให้ท าความสะอาดบริเวณแผลเพื่อช าระล้างส่ิงสกปรก เช่น ทราย ดินหรือเศษผงท่ีติดอยู่

บริเวณแผลออกให้หมด โดยฟอกดว้ยสบู่ธรรมดาแลว้ลา้งน ้ าสะอาด เม่ือแผลสะอาดและแห้งแลว้

ให้ทาดว้ยยาฆ่าเช้ือ เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน (Tincture Iodine) หรือเมอร์ไทโอเลต (Merthiolate) เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหมี้การติดเช้ือเป็นหนอง เพราะหากแผลถลอกไม่มีการติดเช้ือก็จะหายไดเ้องในเวลาไม่

นานนกั ส าหรับบาดแผลถลอกท่ีมีบริเวณกวา้งตรงบริเวณขอ้ต่อต่างๆ เช่น ขอ้ศอกหรือขอ้เข่า เม่ือ

ท าการปฐมพยาบาลดว้ยวิธีดงักล่าวแลว้ ควรเขา้เฝือกเพื่อให้บริเวณขอ้ต่อนั้นอยู่น่ิงๆ เพื่อช่วยให้

แผลนั้นหายเร็วข้ึน 

1.3 ผวิหนังพอง (Blisters) 

 ผิวหนงัพองเป็นการเจ็บเน่ืองจากการแยกของชั้นผิวหนงัระหว่างหนงัก าพร้า (Epidermis) 

กบัหนังแท ้(Dermis) ท าให้มีการคัง่ของของเหลว (Exudate) โดยมีสาเหตุจากการท่ีผิวหนงัมีการ

เสียดสีซ ้ าๆ ท่ีเดิมจนเกิดเป็นตุ่ม พอง มกัพบท่ีน้ิวเทา้ ส้นเทา้หรือใตฝ่้าเทา้บริเวณน้ิวเทา้หวัแม่เทา้ 

เน่ืองจากรองเทา้กดั และอีกท่ีหน่ึงคืออุง้มือและน้ิวมือ ซ่ึงจะพบบ่อยในพวกเล่นกีฬาเทนนิสและ

แบดมินตนั 

การปฐมพยาบาล 

 ใหท้  าความสะอาดบริเวณท่ีผิวหนงัพองดว้ยสบู่ ลา้งน ้ าให้สะอาด แลว้เช็ดดว้ยแอลกอฮอล์

ฆ่าเช้ือ จากนั้นใชเ้ข็มท่ีสะอาดเจาะให้เป็นรูตรงบริเวณผิวหนงัท่ีพอง เพื่อให้น ้ าท่ีคัง่อยู่ภายในไหล

ออกมาจนหมดแลว้แตม้ดว้ยยาแดงหรือทิงเจอร์ไอโอดีน ปิดดว้ยพลาสเตอร์เพื่อลดการเสียดสีและ

พยายามรักษาบริเวณแผลให้แห้งยูเ่สมอ เม่ือร่างกายมีการสร้างผิวหนงัข้ึนมาทดแทนเรียบร้อยแลว้ 

ผวิหนงัส่วนท่ีพองก็จะหลุดลอกออกไป 
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                         รูปที ่6.3 แสดงผวิหนงัพอง (Blisters) 

 

1.4 แผลแตก (Laceration) 

 แผลแตก คือ แผลท่ีมีการแยกของผิวหนงัจนสามารถเห็นชั้นของไขมนัใตผ้ิวหนงัโดยมาก

มกัจะมีขอบแผลท่ีไม่เรียบเหมือนแผลท่ีเกิดจากของมีคมและมกัมีรอยฟกซ ้ ารอบๆ สาเหตุเกิดจาก

ถูกตีหรือกระแทกดว้ยของแขง็ ไดแ้ก่ ก าป้ัน ขอ้ศอก อุปกรณ์กีฬา เช่น ไมฮ้อกก้ี มกัพบท่ีต าแหน่งท่ี

ไม่มีกลา้มเน้ือปกคลุม เช่น ท่ีเหนือคิ้วหรือหนา้แขง้ 

 
รูปที ่6.4 แสดงแผลแตก (Laceration) 

การปฐมพยาบาล 

 ใหห้า้มเลือดและท าความสะอาดบาดแผล คลุมบาดแผลดว้ยผา้สะอาด แลว้น าผูป่้วยไปพบ

แพทยเ์พื่อรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป 
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2. การบาดเจบ็ที่กล้ามเนือ้และเอน็กล้ามเนือ้ 
 โดยกายวิภาคกล้ามเน้ือ (Muscle) และเอ็นกล้ามเน้ือ (Tendon) เป็นหน่วยการท างานอนั

เดียวกนั เรียกวา่ หน่วยกลา้มเน้ือ-เอ็น (Muscle – Tendon Unit) กลา้มเน้ือและเอ็นกลา้มเน้ือจึงมีการ

ท างานเป็นหน่วยเดียวกนั คือ เม่ือมีการหดตวัหรือคลายตวัของกลา้มเน้ือ เอ็นจะถูกดึงร้ังหรือหยอ่น

ตามไปดว้ยท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อตามมา การท างานของกลา้มเน้ือท่ีไม่ประสานกนัจะ

ท าใหเ้กิดแรงกระชากต่อกลา้มเน้ือมดัท่ีอ่อนแอกวา่จนท าใหเ้กิดการฉีกขาดได ้การฉีกขาดอาจเกิดท่ี

มดักลา้มเน้ือหรือท่ีจุดระหวา่งเอน็ของกลา้มเน้ือกบักลา้มเน้ือ หรือท่ีเอ็นของกลา้มเน้ือหรือจุดท่ีเอ็น

กลา้มเน้ือติดกบักระดูกก็ได ้

 2.1 การบาดเจบ็ท่ีกลา้มเน้ือ แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
  2.1.1 ตะคริว (Cramp) 

 ตะคริว เป็นการบาดเจ็บท่ีพบได้บ่อยในนักกีฬาและส่วนใหญ่มกัเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวัใน

ระหวา่งการแข่งขนัหรือฝึกซ้อมหนกั ท าให้ตอ้งออกจากการแข่งขนักลางคนัหรือยุติการฝึก เพราะ

กลา้มเน้ือท่ีเป็นตะคริวจะมีการหดตวัโดยไม่สามารถควบคุมไดด้ว้ยอ านาจจิตใจ (Involuntary) ท า

ใหเ้กิดอาการปวดเกร็งและขยบัไม่ได ้การเกิดตะคริวอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ  

 1. แบบ Tonic คือ การท่ีกลา้มเน้ือมีการหดตวัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึงนกักีฬา

ส่วนใหญ่มกัเป็นตะคริวชนิดน้ี 

 2. แบบ Clonic คือการท่ีกลา้มเน้ือมีการหดตวัสลบักบัเสริมให้เกิดการคลายตวัเป็นช่วง

สั้นๆ สลบักนัไปอยา่งรวดเร็ว 

 แม้ว่าการเป็นตะคริวเป็นปัญหากับนักกีฬามาช้านาน เราก็ยงัไม่สามารถระบุสาเหตุท่ี

แทจ้ริงไดอ้ยา่งแน่นอน แต่เป็นท่ีเช่ือกนัวา่ปัจจยัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี อาจเป็นสาเหตุหรือปัจจยัเสริม

ใหเ้กิดตะคริวข้ึน ไดแ้ก่  

 ก. ร่างกายขาดเกลือแร่และอิเลคโทรไลต์ (Electrolyte) เน่ืองจากการสูญเสียเหง่ือระหว่าง

การเล่นกีฬา 

 ข. การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิร่างกายทนัที จากร้อนเป็นเยน็หรือในทางท่ีกลบักนัและ

ร่างกายไม่คุน้ต่อสภาพนั้นมาก่อน 

 ค. กลา้มเน้ือขาดการฝึกซอ้มหรือฝึกซอ้มไม่เพียงพอมาก่อนท่ีจะใชง้านอยา่งหนกั 
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 ง. กลา้มเน้ือขาดเลือดหล่อเล้ียง  ซ่ึงอาจเกิดจากการใส่เส้ือผา้หรือรัดลงไปบนกลา้มเน้ือ

ค่อนขา้งแน่น ท าให้เลือดท่ีจะไปเล้ียงขาและเทา้หรืออวยัวะส่วนท่ีถูกรัดนั้นน้อยลง กลา้มเน้ือจึง

ขาดออกซิเจนและมีการคัง่ของของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ในกล้ามเน้ือ นอกจากนั้น

กลา้มเน้ือท่ีถูกใชง้านจนอ่อนลา้ (Overfatioque) ก็มีโอกาสเกิดตะคริวไดง่้าย 

 กลา้มเน้ือท่ีเป็นตะคริวถา้ตรวจดูจะพบวา่มดักลา้มเน้ือเกร็งจนคล าไดเ้ป็นกอ้นแข็ง โดยไม่

พบว่ามีอาการบวมและเม่ือกดท่ีมดักล้ามเน้ือมกัจะไม่ค่อยเจ็บ กลา้มเน้ือท่ีเป็นตะคริวบ่อยได้แก่ 

กลา้มเน้ือกลุ่ม Hamstring ซ่ึงท าหนา้งอเข่า กลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง กลา้มเน้ือหลงั กลา้มเน้ือบริเวณตน้

คอและท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ กลา้มเน้ือน่อง 

การปฐมพยาบาล 

 ใหห้ยดุการออกก าลงักายหรือใชก้ลา้มเน้ือมดันั้นทนัทีโดยการพกั แลว้ค่อยๆ ยืดกลา้มเน้ือ

ให้คลายออกในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการหดตวัของกลา้มเน้ือ ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยตวันกักีฬาเองหรือ

จะใหผู้อ่ื้นช่วยก็ตาม ดว้ยแรงท่ีสม ่าเสมอ ไม่ควรท ารุนแรงในลกัษณะท่ีใชแ้รงกระชากหรือกระตุก

ดว้ยแรงมากๆ ในคร้ังเดียว เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อกลา้มเน้ือมดันั้นได ้เม่ือกลา้มเน้ือเร่ิมคลายตวั 

การนวดไปในทิศทางเดียวกบัการไหลของเลือดด าจะช่วยใหต้ะคริวหายเร็วข้ึน 

  2.1.2 กลา้มเน้ือฉีกขาด (Strain) 

 การท่ีกลา้มเน้ือฉีกขาดอาจเกิดไดจ้ากตวันกักีฬาท่ีมีสมรรถภาพกลา้มเน้ือไม่สมบูรณ์พอ 

เช่น กลา้มเน้ือขาดความแข็งแรง ก าลงัและความอดทนนอ้ย การซ้อมหนกัมากเกินไปจนกลา้มเน้ือ

อ่อนลา้หรือเกิดจากสาเหตุภายนอก ท่ีมากระทบต่อกล้ามเน้ือ เช่นถูกตีหรือกระแทกดว้ยอุปกรณ์

กีฬาท่ีเป็นของแข็ง กลา้มเน้ือฉีกขาดท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ กลา้มเน้ือตน้แขน (Biceps Brachii) กลา้มเน้ือ

ตน้ขา (Rectus Femoris, Biceps Femoris) กลา้มเน้ือน่องรวมถึงเอ็นร้อยหวาย (Gastrocnemius, 

Tendo Calcaneus) และกลา้มเน้ือหลงัและตน้คอ (Trapezius, Rhomboid) 

 ความรุนแรงของการฉีกขาดอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ 

 ก. การฉีดขาดระดบัท่ี 1 (First Degree) กลา้มเน้ือฉีกขาดเล็กน้อย คือน้อยกว่าร้อยละ 10 

ของมดักลา้มเน้ือ การฉีกขาดในระดบัน้ีการแสดงมีไม่มากและการท างานของกลา้มเน้ือยงัสามารถ

ท างานได ้

 ข. การฉีกขาดระดบัท่ี 2 (Second Degree) กลา้มเน้ือฉีดขาดปานกลาง อาการแสดงมีมาก

ข้ึน แต่กลา้มเน้ือยงัท างานไดบ้า้ง 
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 ค. การฉีกขาดระดบัท่ี 3 (Third Degree) กลา้มเน้ือฉีกขาดสมบูรณ์ กลา้มเน้ือไม่สามารถ

ท างานได ้(รูปท่ี 6.5) 

 อาการท่ีแสดงว่ากล้ามเน้ือฉีกขาดคือ มีอาการปวดมากและทนัทีแล้วจึงเปล่ียนเป็นปวด

ต้ือๆ แทน เม่ือเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือนั้นจะปวดมาก โดยเฉพาะเวลาเกร็งกลา้มเน้ือมดันั้นและเม่ือ

ตรวจพบวา่กดเจบ็ตรงท่ีมีการฉีกขาด มีการหดเกร็งของกลา้มเน้ือมดันั้นและมีอาการบวมในเวลาต่อ 

เน่ืองจากมีเลือดคัง่ตรงบริเวณท่ีฉีดขาด ถา้เป็นการฉีกขาดสมบูรณ์จะพบเป็นร่องบุ๋มตรงบริเวณรอย

ขาดของกลา้มเน้ือ 

การปฐมพยาบาล 

 ใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าท่ีเจบ็ปวดกลา้มเน้ือส่วนนั้นนอ้ยท่ีสุด แลว้ใชค้วามเยน็ประคบในเวลา 2-

48 ชัว่โมง (ท าคร้ังละ 20-30 นาที วนัละ 2-3 คร้ัง) เพื่อลดความเจบ็ปวดและอาการบวม แลว้ใชผ้า้

ยดื (Elastic Bandage) รัดบริเวณท่ีบาดเจบ็ใหพ้อดี ไม่รัดจนแน่น เพราะจะท าใหก้ดทางเดินของ

เลือดด า ซ่ึงจะท าใหส่้วนปลายจากท่ีพนันั้นบวมได ้เน่ืองจากเลือดไหลกลบัไม่ไดแ้ละควรยก

กลา้มเน้ือส่วนนั้นใหสู้งกวา่ระดบัหวัใจ เพื่อช่วยใหเ้ลือดไหลกลบัไดดี้ข้ึนเป็นการช่วยลดอาการ

บวม จนกวา่ความเจบ็ปวดและอาการบวมจะค่อยทุเลาและหายสนิทจึงค่อยเร่ิมออกก าลงักลา้มเน้ือท่ี

บาดเจบ็ในระดบัท่ีท าไดโ้ดยไม่รู้สึกเจบ็ปวด จนกวา่อาการจะกลบัสู้สภาพปกติ ในกรณีท่ีพบวา่

กลา้มเน้ือฉีกขาดสมบูรณ์เม่ือปฐมพยาบาลแลว้ ควรน าส่งแพทยท์นัทีเพื่อรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป 
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รูปที ่6.5 แสดงกลา้มเน้ือฉีกขาด (Strain) 

  2.1.3 กล้ามเนือ้ฟกซ ้า (Contusion) 

 กลา้มเน้ือฟกซ ้ า เกิดจากการถูกตีหรือกระแทกดว้ยอุปกรณ์กีฬาท่ีเป็นของแข็ง ท าให้หลอด

เลือดท่ีมาเล้ียงใยหรือมดักลา้มเน้ือเกิดการฉีกขาดและมีเลือดออกคัง่อยู่ภายในหรือระหว่างใยหรือ

มดักลา้มเน้ือเรียกวา่ “Intramular Haematoma”เกิดจากการฉีกขาดของใยกลา้มเน้ือตรงกลางของมดั

กลา้มเน้ือ (Central Muscle Tear) แต่ถา้เป็นการฉีกขาดของใยกลา้มเน้ือบริเวณรอบนอก (Peripheral 

Tear) เรียกวา่ “Intermuscular Haematoma” คือมีเลือดคัง่อยูร่ะหวา่งมดักลา้มเน้ือ 

 
รูปที ่6.6 แสดงกลา้มเน้ือฟกซ ้ า (Contusion) จากแรงกระแทกโดยตรง 

 

 การปฐมพยาบาล ทันทีท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีกล้ามเน้ือ ต้องป้องกันหรือพยายามอย่าให้

เลือดออกมาในกล้ามเน้ือ โดยต้องหยุดพกัการใช้กล้ามเน้ือมดันั้นทนัที ใช้ความเย็นประคบท่ี

กลา้มเน้ือรับบาดเจบ็ แลว้ใชผ้า้ยดืพนัทบัลงไปโดยรอบใหแ้น่นพอสมควรเพื่อใหเ้ลือดหยุดและช่วย

ก าจดัการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือมดันั้นไดด้ว้ย (ในกรณีท่ีบาดเจ็บรุนแรงอาจจ าเป็นตอ้งเขา้เฝือก

ช่วย) ภายหลงัท่ีเลือดหยุดและรวมตวัเป็นก้อนเหนียวแล้ว (ประมาณ 24-48 ชั่วโมงไปแลว้) ให้

กลบัมาประคบดว้ยความร้อนและนวดเบาๆ เพื่อให้กอ้นเลือดนั้นกระจายตวัและถูกดูดซึมโดนเร็ว 

เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดเป็นพงัผดืเหนียวยดึอยูต่ามบริเวณนั้น 

 2.2 การบาดเจบ็ท่ีเอน็กลา้มเน้ือ แบ่งออกเป็นไดด้งัน้ี 

  2.2.1 เยือ่หุม้เอน็กลา้มเน้ืออกัเสบ (Peritendinitis) 
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 เยือ่หุม้เอน็กลา้มเน้ืออกัเสบมีสาเหตุมาจากการใชง้านมากเกินไป (Overuse) ท าให้มีอาการ

ปวดบวมรอบๆ เอ็น เวลาขยบัเอ็นจะมีเสียงดงัแอ๊ดๆ ท่ีบริเวณเอ็น พบบ่อยท่ีบริเวณขอ้มือ ขอ้เทา้ 

อาการเช่นน้ีจะหายไปเม่ือไดพ้กัการใชง้านส่วนนั้นร่วมกบัการใส่เฝือกอ่อน (Splint) 

เยือ่เอน็กลา้มเน้ืออกัเสบมี 2 ชนิดคือ 

 1. ชนิดการเฉียบพลนั (Acute) เยือ่หุม้เอน็อกัเสบชนิดน้ีจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ทีละเล็กละนอ้ย

สะสมไวจ้นเกิดอาการข้ึนมาคือ รอบๆ เอ็นจะพบว่ามีพงัผืดท าให้เยื่อหุ้มเอ็นหนาข้ึนและเขา้มารัด

เอน็ไว ้

 2. ชนิดเร้ือรัง (Chronic) เยื่อหุ้มเอ็นอกัเสบชนิดน้ีจะมีอาการเจ็บปวดมากข้ึนทุกคร้ังท่ี

พยายามใชเ้อ็นนั้นท างานอยา่งปกติธรรมดา ถา้พกัการใชง้านอาการจะดีข้ึนชัว่คราวเท่านั้นและจะ

กลบัมาเป็นใหม่อีกถา้เร่ิมใชง้านใหม่  

  2.2.2 เอน็กลา้มเน้ืออกัเสบ (Tendinitis) 

 เอน็กลา้มเน้ืออกัเสบ ส่วนใหญ่เกิดจากการใชง้านหนกัเกินไป หรือถ่ีมากไป อาการท่ีพบ

คือ เอน็จะบวมพองและแขง็ ปวดและกดเจบ็บริเวณท่ีอกัเสบ มกัเกิดกบันกักีฬาท่ีมีสมรรถภาพของ

กลา้มเน้ือและเอ็นไม่สมบูรณ์ การฝึกซอ้มท่ีหนกัหรือถ่ีมากเกินไป การใชว้สัดุหรืออุปกรณ์กีฬาท่ีไม่

เหมาะสม เช่น รองเทา้ท่ีมีส้นเต้ียเกินไปหรือการวิง่บนพื้นท่ีแขง็มาก เช่น ถนนซีเมนต ์เป็นตน้ 

ตวัอยา่งท่ีพบบ่อยๆ คือ เอ็นร้อยหวายอกัเสบและขอ้ไหล่อกัเสบ 

รูปที ่6.7 แสดงการอักเสบของเอน็กล้ามเนือ้ (A)  การอกัเสบท่ีบริเวณถุงล่ืนใตปี้กกระดูก 

 อะโครเมียน (Acromion) (B) การอกัเสบของเอ็นร้อยหวายบริเวณเหนือส้นเทา้เน่ืองจาก 

 Achiles Tendinitis 
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2.2.3 เอน็ฉีกขาด (Rupture) 

 เอ็นฉีกขาด เกิดจากการใช้งานมากเป็นเวลานานและมีแรงกระท าอย่างรุนแรงกบัเอ็นโย

ทนัทีและหนกัมาก รวมทั้งการเปล่ียนทิศทางและความเร็วของการเคล่ือนท่ีทนัทีทนัใด มกัพบใน

คนสูงอาย ุ(มากกวา่ 40 ปี) ไม่ค่อยพบในนกักีฬาท่ีสมบูรณ์และอายนุอ้ย 

 เอน็ฉีกขาดแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

 1. การฉีกขาดสมบูรณ์ทั้งมดั (Complete Rupete) มกัเกิดในรายท่ีเอ็นมีความเส่ือมอยูก่่อน 

และเกิดในขณะท่ีเพิ่มความรุนแรงของการฝึกโดยทนัที และหนกัมาก การท างานของเอ็นจะสูญเสีย

ไปโดยส้ินเชิง ท าให้ขยบัขอ้ต่อไม่ได ้พบบ่อยท่ีเอ็นร้อยหวายและเอ็นกลา้มเน้ือแขนตรงบริเวณขอ้

ไหล่ 

2. การฉีกขาดบางส่วน (Partial Rupture) อาจเป็นการฉีกขาดท่ีตวัเอ็นเอง พบบ่อยท่ีเอ็นร้อยหวาย 

ซ่ึงมีความเส่ียงอยูแ่ลว้จากการใชง้านมาก ตรงจุดต่อระหวา่งเอ็นกบักลา้มเน้ือหรือตรงจุต่อระหวา่ง

เอน็กบักระดูก พบบ่อยท่ีปุ่มขอ้ศอกดา้นนอก (Tennis Elbow) โคนขาหนีบดา้นใน การฉีกขาดของ

เอน็บางส่วนน้ีถา้มีการฉีกขาดมากในระยะแรกๆต่อไปจะเพิ่มการฉีกขาดเป็นขาดทั้งหมดได ้

 

รูปที ่6.8 แสดงการฉีกขาดของเอน็ (A) เอน็ร้อยหวาย (B) เอน็กล้ามไบเซปส์ (Biceps) 
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การปฐมพยาบาล 

 ในทนัทีท่ีเกิดการบาดเจ็บจากเอ็นฉีดขาด ในระยะ 48-72 ชัว่โมงแรก การปฐมพยาบาลใช้

หลกัการเดียวกบักลา้มเน้ือบาดเจ็บ แต่จากการท่ีเอ็นมีเลือดมาเล้ียงน้อย การหายจึงช้าตอ้งใช้เวลา

อยา่งนอ้ย 6-8 สัปดาห์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัของการบาดเจ็บวา่มีมากนอ้ย อยา่งไรก็ตามภายหลงัการ

ปฐมพยาบาลแลว้ ควรปรึกษาแพทยเ์พื่อการรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป 

3. การบาดเจ็บทีก่ระดูกและข้อต่อ 

 3.1 การบาดเจบ็ท่ีกระดูก 

 กระดูกท าหนา้ท่ีเป็นโครงร่างของร่างกายและเป็นท่ียึดเกาะของกลา้มเน้ือ เอ็นและเน้ือเยื่อ

อ่ืนๆ ท าให้ร่างกายสามารถเคล่ือนไหวไดโ้ดยผ่านขอ้ต่อต่างๆ การบาดเจ็บท่ีกระดูกพบไดบ้่อยใน

ระหว่างการเล่นกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาท่ีมีการปะทะกัน เช่น ฟุตบอล รักบ้ีฟุตบอล และ

บาสเกตบอล เป็นตน้ การบาดเจบ็ท่ีกระดูกถือเป็นการบาดเจ็บท่ีมีความรุนแรง เพราะมีผลท าให้เกิด

การบาดเจบ็ต่อกลา้มเน้ือ เอน็ หลอดเลือด เส้นประสาทและเน้ือเยื้อท่ีอยูโ่ดยรอบดว้ย การบาดเจ็บท่ี

เกิดข้ึนกบักระดูกไดแ้ก่ กระดูกหกั (Fracture) และกระดูกหกัลา้ (Fatiqe Facture) 

  3.1.1 กระดูกหกั 

 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการหักของกระดูกอาจเกิดจาดแรงกระแทกท่ีกระดูกโดยตรง เช่น ถูก

กระแทกจากการปะทะหรือถูกตีด้วยอุปกรณ์กีฬาท่ีหน้าแขง้หรือตน้แขน หรืออาจเกิดจากแรงท่ี

กระท าโดยออ้ม เช่น ในระหวา่งการวิง่ ถา้เทา้ขา้งหน่ึงสะดุดจะท าให้ล าตวับิดหมุน แรงบิดท่ีเกิดข้ึน

อาจท าใหก้ระดูกขาดา้นตรงขา้มหกัได ้

 รูปที ่6.9 แสดงการปะทะโดยตรงระหว่างผู้เล่นในรักบีฟุ้ตบอล ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้กระดูกไห       
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             ปลาร้า (Clavicle) หัก 

 ชนิดการหักของกระดูก แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

1. กระดูกหักปิด (Closed Fracture) หมายถึง การหักของกระดูกท่ีไม่มีแผลเปิดตรงบริเวณท่ี

กระดูกหกั 

2. กระดูกหกัเปิด (Open Fracture) หมายถึง การหกัของกระดูกท่ีมีแผลเปิดตรงต าแหน่งท่ีกระดูกหกั 

แผลน้ีอาจเกิดจากปลายแหลมของกระดุกหกัท่ิมทะลุเน้ือเยื้อโดยรอบออกมาท่ีผิวหนงั หรือเกิดจาก

แรงกระท าอยา่งรุนแรงจนมีการฉีกขาดของผวิหนงัและกลา้มเน้ือลงไปจนถึงตรงรอยหกั 

รูปที ่6.10 แสดงชนิดการหักของกระดูก (A) หักปิด (B) หักเปิด 

  

 ต าแหน่งท่ีเกิดกระดูกหกัจะข้ึนอยูก่บัชนิดกีฬาวา่มีโอกาสท าใหเ้กิดการบาดเจ็บส่วนใดของ

ร่างกาย เช่น การเล่นรักบ้ีฟุตบอล ท าให้เกิดกระดูกไหปลาร้าหัก การเล่นยิมนาสติกท าให้กระดูก

แขนหกั และการเล่นฟุตบอลท าใหก้ระดูกแขง้หกัไดบ้่อย เป็นตน้ 

ลกัษณะรอยหกัของกระดูกมีไดห้ลายแบบ ข้ึนอยูก่บัชนิดของแรงท่ีมากกระท าต่อกระดูก

เป็นส าคญั ลกัษณะการหกัของกระดูกแขนและขาท่ีพบไดบ้่อยคือ 

1.  หกัขวาง (Transverse Fracture) 

 2.  หกัเฉียง (Oblique Fracture) 
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 3.  หกัเกลียว (Spiral Fracture) 

 4.  หกัป่น (Comminuted Fracture) 

 

     รูปที ่6.11 แสดงการหักของกระดูกในลกัษณะต่างๆ (A) หักขวาง (B) หักเฉียง (C) หัก     

                  เกลยีวและ (D) หักป่น 

  

นกักีฬาในรายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ เม่ือพบอาการหรือแสดงอาการต่อไปน้ีใหส้งสัยวา่จะมีกระดูกหกั คือ  

 1.  ปวด   นกักีฬาท่ีมีกระดูกหกัจะมีอาการปวดรุนแรงกวา่การบาดเจ็บกลา้มเน้ือ หรือ มี

เพียงฟกช ้า 

 2.  บวม   บริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็จะบวมอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึงอาจเกิดจากมีเลือดออก

จากต าแหน่งท่ีมีการหกัของกระดูก 

 3.   วกิลรูปหรือผดิรูป (Deformity) เช่น แขนขาสั้นลง หกังอหรือมีการบิดหมุนผดิปกติ 

 4.   เสียงผดิปกติ อาจเกิดจากปลายกระดูกท่ีหกัเสียดสีกนั 

 5.   การเคล่ือนไหวผดิปกติ แขนขาขา้งนั้นขยบัไม่ไดเ้ลยหรือขยบัไปในทิศทางท่ีผดิปกติ 
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การปฐมพยาบาล 

 1.   ตอ้งใหก้ารปฐมพยาบาลอยา่งถูกวธีิ แลว้รีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 

 2.   ถา้มีอาการตกเลือดหรือเลือดออกตอ้งท าการหา้มเลือดดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

 3.   ถา้จ าเป็นตอ้งถอดเส้ือผา้ใหใ้ชว้ธีิตดัทิ้ง อยา่ใหผู้ป่้วยพลิกตวัไปมา 

 4.   การจบัตอ้งหรือตรวจดูบริเวณท่ีหักและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย  ตอ้งท าด้วยความ

ระมดัระวงั 

 5.   การรักษาตอ้งอยูใ่นความดูแลรักษาโยแพทยผ์ูช้  านาญทางกระดูก 

 3.1.2 กระดูกหกัลา้ (Fatique or Stress Fracture) 

 กระดูกหกัลา้ หมายถึง กระดูกท่ีมีรอยหกั เกิดข้ึนเน่ืองจากความลา้ท่ีเกิดสะสมตรงจุดใดจด

หน่ึงของกระดูกนั้น มกัพบในเด็กอายุมากกว่า 7 ขวบจนถึงผูใ้หญ่ นกักีฬาท่ีมีกระดูกหักลา้มกัมี

ประวติัแข็งแรง ไม่ได้เป็นโรคกระดูกอยู่เก่าและไม่มีประวติัการบาดเจ็บน ามาก่อน สาเหตุของ

กระดูกหักล้าเกิดจากกระดูกช้ินใดช้ินหน่ึงต้องรับแรงกระท า ทั้ งท่ีแรงมีขนาดปกติแต่ กระท า

ซ ้ าซาก เช่น กระดูกแขง้หกัลา้จากการวิ่งระยะไกลหรือแรงท่ีมีขนาดมากกวา่ปกติท่ีกระท านอ้ยคร้ัง 

เช่น กระดูกหกัลา้จากการยกน ้าหนกั สรุปไดว้า่ ทั้งความถ่ีและขนาดของแรงท่ีกระท าต่อกระดูกต่าง

ก็มีส่วนท าใหเ้กิดกระดูกหกัลา้ได ้

 การหกัลา้เกิดข้ึนไดก้บักระดูกทุกช้ิน แต่ท่ีพบบ่อยคือ ท่ีกระดูกฝ่าเทา้ช้ินท่ี 2 และ 3 กระดูก

หนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกน่อง (Fibula) นอกจากนั้นอาจพบท่ีกระดูกตน้แขน (Humerus) กระดูก

ตน้ขา (Femur) เป็นตน้ตน้ขา (Femur) เป็นตน้ 
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                                  รูปที ่6.12 แสดงภาวะกระดูกหักล้าของกระดูกฝ่าเท้า (Metarsal) 

 อาการของกระดูกหกัลา้ จะเร่ิมจากอาการปวดโดยในระยะแรกจะมีอาการปวดเฉพาะขณะ

ฝึกซอ้ม แต่ถา้ปล่อยทิ้งไว ้และยงัคงฝึกซอ้มต่อไปอาการปวดจะทวคีวามรุนแรงข้ึนและปวดอยูน่าน

แมจ้ะไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงฝึกก็ตาม 

 การปฐมพยาบาล 

 ใหห้ยดุการเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนนั้นและพกัเพื่อใหก้ระดูกท่ีมีการหกัลา้หายเอง ถา้จ าเป็น

อาจตอ้งใส่เฝือกเพื่อช่วยใหห้ายเร็ว การรักษาจะใชเ้วลานานประมาณ 4-8 สัปดาห์ 

 3.2   การบาดเจบ็ขอ้ต่อ 

 การบาดเจ็บขอ้ต่อพบในนกักีฬาบ่อยท่ีสุด โดยเฉพาะในกีฬาท่ีมีการปะทะ และในกีฬาท่ีมี

การต่อสู้ การบาดเจบ็ขอ้ต่อไดแ้ก่ ขอ้เคล่ือนและขอ้หลุด และขอ้แพลง เป็นตน้ 

  3.2.1   ขอ้เคล่ือนและขอ้หลุด (Subluxation and Dislocation) 

 ขอ้เคล่ือนและขอ้หลุดเกิดเม่ือมีแรงมากระท าให้ขอ้ต่อมีการเคล่ือนไหวเกินพิสัย (Range of 

Motion) ปกติ ท าให้ผิวขอ้ท่ีสัมผสันอยู่เคล่ือนแยกออกจากกนั ถา้เคล่ือนไปเพียงเล็กนอ้ยและยงัมี

การสัมผสักนัอยู่บางส่วนแลว้กลบัคืนสู่ภาวะปกติ หลงัจากแรงภายนอกหยุดกระท า เรียกว่า "ขอ้

เคล่ือน" แต่ถา้แรงท่ีมากระท านั้นมีมากจนท าให้ไม่มีส่วนของผิวขอ้สัมผสักนัอยูเ่ลย คือหลุดออก

จากกันจนไม่กลับเข้าท่ีดังเดิมเรียกว่า "ข้อหลุด" มักพบบ่อยท่ีข้อไหล่ ข้อน้ิวมือโดยเฉพาะ

น้ิวหวัแม่มือ ขอ้ศอก ส่วนท่ีขอ้เทา้และขอ้เข่าจะเป็นการเคล่ือนท่ีมากกวา่หลุด 

 อาการของข้อเคลือ่นหรือหลุด อาจสังเกตได้ดังนี ้

 1.   ขอ้ต่อนั้นเคล่ือนไหวไม่ได ้นกักีฬาจะไม่สามารถขยบัขอ้ได ้เพราะขอ้มีการเคล่ือนหรือ

หลุดออกจากต าแหน่องท่ีปกติไปแลว้ 

 2.   ขอ้ต่อส่วนนั้นมีรูปร่างลกัษณะผดิไปจากปกติ (ผดิรูป) เช่น สั้นหรือยาวกวา่ปกติ 

 3.   บริเวณรอบๆ ขอ้ต่อมีอาการปวดและบวมมาก ตรวจพบวา่มีเลือดออกในขอ้ 

 4.   อาจพบปลายกระดูกส่วนนั้นนูนข้ึนจนเห็นไดห้รือคล าดูจะทราบได ้
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                  รูปที ่6.13 แสดงลกัษณะของข้อไหล่เคลือ่นหลุดไปข้างหน้า 

 

การปฐมพยาบาล 

 1.   ไม่ควรดึงขอ้ต่อนั้นให้เขา้ท่ี หากไม่แน่ใจวา่ส่วนไหนท่ีขอ้ต่อนั้นเคล่ือนหรือหลุด แต่

ถ้าทราบและมัน่ใจว่าสามารถจดัให้เข้าท่ีได้ให้ท าทนัที เพราะทิ้งไวน้านจะปวดมากท าได้ยาก

เน่ืองจากกลา้มเน้ือจะตึง 

 2.   ใหใ้ชค้วามเยน็ประคบไวก่้อน เพื่อใหเ้ลือดท่ีออกในขอ้หยดุและลดการปวดบวม 

 3.   ไม่เคล่ือนไหวขอ้ต่อนั้น ควรใหพ้กัอยูน่ิ่งๆ 

   4.   ท าการเขา้เฝือกชัว่คราว เพื่อป้องกนัการอกัเสบและปวดบวมมากข้ึน 

 5.   รีบน าส่งโรงพยาบาล เพื่อการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้งต่อไป 

เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่โดยปกติ โครงสร้างท่ีเป็นตวัยึดขอ้ให้เกิดความมัน่คงไดแ้ก่เยื่อหุ้มขอ้ เอ็นยึด

ขอ้ รวมทั้งกลา้มเน้ือท่ีอยู่รอบๆ ขอ้นั้น ดงันั้นการท่ีขอ้ต่อจะเคล่ือนหรือหลุดไดก้็ต่อเม่ือมีการฉีก

ขาดของโครงสร้างดังกล่าว ด้วยเหตุผลน้ีเม่ือมีการเคล่ือนหรือหลุดของข้อต่อ นักกีฬาจึงควร

ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการรักษาท่ีถูกตอ้ง เพราะหากไดรั้บการรักษาไม่ดีไม่ถูกตอ้งจะท า

ใหเ้กิดภาวะไม่มัน่คง (Instability) ของขอ้ข้ึน ซ่ึงเป็นผลเสียต่อการเล่นกีฬาในคราวต่อๆ ไป 

3.2.2  ขอ้แพลง (Sprain) 

 ขอ้แพลง คือการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับเอ็นยึดขอ้ (Ligament) ท าให้เอ็นยึดข้อฉีกขาด อนั

เน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อเป็นมุมมากกวา่ปกติท่ีขอ้ต่อนั้นจะท าได ้พบบ่อยท่ีขอ้เข่าและ

ขอ้ไหล่ และพบบ่อยท่ีสุดท่ีขอ้เทา้ 
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 ความรุนแรงของข้อแพลง แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คอื 

  1.   ระดบัท่ี 1 เรียกวา่ Mild Sprain เป็นระดบัท่ีมีความรุนแรงนอ้ย คือมีการฉีกขาด

ของเอน็เพียงเล็กนอ้ย ขอ้ต่อยงัสามารถท างานไดโ้ดยไม่มีการคลอนของขอ้ 

  2.   ระดบั 2 เรียกวา่ Moderate  Sprain เป็นระดบัท่ีมีการบาดเจ็บรุนแรงมากข้ึน มี

การฉีกขาดของเอ็นมากกว่าคร่ึงหน่ึง ถึงแมว้่าขอ้ต่อนั้นยงัสามารถท างานได้ แต่จะไม่ปกติและมี

ความคลอนของขอ้เกิดข้ึน 

  3.   ระดบั 3 เรียกวา่ Severe Sprain เป็นระดบัท่ีมีการบาดเจ็บรุนแรงมากท่ีสุด คือ 

เอน็ฉีกขาดหมด ขอ้ต่อท างานไม่ไดแ้ละมีการคลอนของขอ้ต่อ 

 อาการทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากข้อแพลง อาจสังเกตได้ดังนี ้

  1.   มีอาการปวดบวม โดยเฉพาะอาการบวมจะเกิดข้ึนทนัทีทนัใด เน่ืองจากมี

เลือดออกในขอ้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการฉีกหรือขาดของโครงสร้างรอบๆ ขอ้ต่อ 

  2.   กดเจบ็ เม่ือใชน้ิ้วกดตรงบริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็จะเจบ็มาก 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.14 แสดงภาวะของข้อแพลงทีเ่กดิขึน้กบัเอ็นประกบัข้อ (Collateral Ligament) 

  ดา้นในช่องเข่า (A) ระดบัหน่ึง (B) ระดบัสองและ (D) ระดบัสาม 

 

 เน่ืองจากอาการของขอ้แพลงจะมีลกัษณะคลา้ยฟกช ้ า ท าให้นกักีฬาหรือผูฝึ้กสอนละเลย

และไม่ไดใ้ส่ใจท่ีจะดูแลรักษาให้ถูกตอ้ง ดงันั้นนกักีฬาท่ีไดรั้บบาดเจ็บบริเวณขอ้ต่อต่างๆ จะตอ้ง

สงสัยวา่เป็นขอ้แพลงไวก่้อน 



23 

 

 การปฐมพยาบาล 

 ยึดหลกัการเช่นเดียวกนักบัการบาดเจ็บทัว่ไป คือ การพกั (Rest) การประคบเยน็ (Ice) การ

ใชผ้า้ยดืพนับริเวณขอ้ท่ีไดรั้บบาดเจบ็ใหก้ระชบั (Compression) และการยกส่วนท่ีไดรั้บบาดเจ็บให้

สูง (Elevation)  

 ส าหรับในรายท่ีมีขอ้แพลงรุนแรงในระดบัสามอาจจ าเป็นตอ้งรักษาโดยการผา่ตดั เพื่อน า

ปลายเอน็ท่ียดึขอ้ท่ีขาดมาเยบ็ซ่อมต่อกนั เพื่อช่วยใหเ้อน็สมานกนัไดง่้าย 

 การหายจากการบาดเจ็บของเอ็นยึดขอ้มกัตอ้งใชเ้วลานาน 6 - 10 สัปดาห์ แต่อาการปวด

บวมมกัจะหายไปในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 หรือ 3 ท าให้นกักีฬาเขา้ใจผิดคิดวา่ขอ้แพลงหายดีแลว้ จึง

กลบัไปเล่นกีฬาก่อนก าหนด ผลคือไดรั้บการบาดเจบ็ซ ้ า เน่ืองจากเอ็นยงัไม่หายสนิท ดงันั้นนกักีฬา

ท่ีไดรั้บบาดเจบ็จึงตอ้งพกัให้ครบตามก าหนดเวลาและเม่ือเร่ิมกลบัไปฝึกซ้อมใหม่ ควรดามขอ้ดว้ย

ผา้กาวต่ออีก 3 - 6 สัปดาห์ เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดซ ้ าได ้

การรักษาการบาดเจ็บจากการกฬีา 

 การท่ีร่างกายหรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายไดรั้บบาดเจ็บจะหายเป็นปกติและ

สามารถท าหน้าท่ีไดด้งัเดิมนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการรักษาท่ีถูกวิธีและทนัต่อเวลา โดยอยู่บน

พื้นฐานของการวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้งแน่นอนและความร่วมมือของนกักีฬาเป็นส าคญั ซ่ึงจะช่วยให้

ผลการรักษาออกมาดี 

 การบาดเจ็บจากการกีฬาส่วนใหญ่ จะเป็นการบาดเจ็บเฉียบพลนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ

ฝึกซอ้มหรือแข่งขนั การบาดเจบ็ชนิดน้ีจะเนน้เร่ืองความรวดเร็วในการเร่ิมตม้การรักษา ส าหรับการ

บาดเจบ็เร้ือรังท่ีเกิดจากการใชเ้กิน แมจ้ะไม่มีความจ าเป็นรีบด่วนในการเร่ิมตน้การรักษา เม่ือเทียบ

กบัการบาดเจ็บเฉียบพลนั แต่การเลือกวิธีให้พอเหมาะจะมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการรักษา 

การรักษาการบาดเจบ็จากการกีฬาท าไดโ้ดย 

 1.   การรักษาด้วย RICE ค าวา่ RICE เป็นค าท่ีรวมเอาพยญัชนะตน้ของค าภาษาองักฤษ 4 

ค า คือ 

 -    Rest แปลวา่ การพกั (หยดุการใชส่้วนใดส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็) 

 -   Ice แปลวา่ น ้าแขง็ (การใชค้วามเยน็) 

 -   Compression แปลวา่ การรัด (การพนัส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ใหแ้น่นพอสมควร) 
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 -   Elevation แปลวา่ การยกสูง (ยกส่วนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ให้สูงเหนือระดบัหวัใจ)  การรักษา

ดว้ย RICE เป็นพื้นฐานทัว่ๆไปในการรักษาการบาดเจบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบาดเจบ็เฉียบพลนั 

 2.   การรักษาด้วยความเย็น (Cryotherapy) การใชค้วามเยน็ในการรักษาการบาดเจ็บจาก

การกีฬานอกจากจะใชบ้่อยและมีบทบาทส าคญัในการรักษาการบาดเจ็บแบบเฉียบพลนัแลว้ ยงัใช้

ในการรักษาการบาดเจ็บจากการใช้เกินหรือใช้ในการบรรเทาอาการปวดดว้ย การรักษาดว้ยความ

เยน็ สามารถท าไดง่้าย มีขอ้ห้ามใชน้อ้ยและเป็นวิธีท่ีไม่แพง แต่นกักีฬาจะไดรั้บความรู้สึกท่ีสบาย

ข้ึน เพราะอาการเจบ็ปวดบรรเทาลงไดร้วดเร็ว 

ข้อดีของการรักษาด้วยความเยน็ คือ 

 1.   ท าใหมี้การหดตวัของหลอดเลือดบริเวณท่ีไดรั้บบาดเจ็บ เลือดจึงออกนอ้ย การสมาน

ของเน้ือเยื่อจะเร็วข้ึน 

 2.   การไหลเวยีนเลือดในหลอดเลือดฝอยลดลง ท าใหล้ดอาการบวม 

 3.   บรรเทาอาการปวด การหดเกร็งของกลา้เน้ือบริเวณท่ีบาดเจบ็ลดนอ้ยลง 

 4.   เซลลข์องเน้ือเยือ่บริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็มีความตอ้งการใชอ้อกซิเจนลดลง จึงช่วยจ ากดั

ขอบเขตการตายของเซลล ์

วธีิการรักษาด้วยความเยน็ ท าได้โดย 

 1.   การนวดดว้ยน ้าแขง็ (Ice Massage) 

 2.   การแช่ในน ้าเยน็หรือน ้าผสมน ้าแขง็ 

 3.   การใชห่้อน ้าแขง็ (Ice Pack) 

ขอ้ควรระวงัในการใชค้วามเยน็ 

 1.   ความเยน็ท่ีใชต้อ้งพอเหมาะ ไม่ควรใหค้วามเยน็ต่อเน้ือเยือ่ต ่าจนถึงศูนยอ์งศาเซลเซียส 

 2.   ความเยน็ท าใหค้วามยดืหยุน่ของ Collagen (ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัของเน้ือเยือ่ใน

ร่างกาย) นอ้ยลง จึงไม่ควรใหน้กักีฬาไปเล่นกีฬาหนกั หลงัจากไดรั้บการรักษาโดยใชค้วามเยน็

ในทนัที 

 3.   นกักีฬาบางคนอาจมีปฏิกิริยาแพต่้อความเยน็ ท าให้เกิดลมพิษ ปวดขอ้และบวมได ้

 4.   นกักีฬาท่ีเคยมีประวติั Raynaud's Phenomenon ซ่ึงเป็นภาวะท่ีมีการหดตวัของหลอด

เลือดแดงท่ีน้ิวไวผ้ิดปกติเม่ือกระทบความเยน็ ท าใหน้ิ้วมือเขียว (Cyanosis) ไดง่้าย พวกน้ีไม่ควรใช้

ความเยน็ในการรักษาการบาดเจบ็ 
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 3.   การรักษาด้วยความร้อน (Thermo Therapy) การใชค้วามร้อนรักษาการอกัเสบของ

เน้ือเยือ่ โดยเฉพาะอาการปวดท่ีเกิดจากการอกัเสบ เป็นท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายมานานแลว้ 

ในการบาดเจ็บจากการกีฬาท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั เม่ือใชค้วามเยน็และผา้ยืดพนัในช่วง 48 ชัว่โมง

แรกเพื่อให้เลือดหยุดและลดอาการบวมแล้ว ต่อไปจะเร่ิมใช้ความร้อนเพื่อช่วยเร่งการสมานของ

เน้ือเยื่อท่ีบาดเจ็บนอกจากนั้น ผลของความร้อนยงัมีประโยชน์ในการรักษาการบาดเจ็บ จากการใช้

เกินไดด้ว้ย 

 การตอบสนองของร่างกายต่อความร้อน จะข้ึนอยูก่บัประเภทของพลงังานความร้อน ความ

เขม้ของพลงังานความร้อน เวลาท่ีใช้และการตอบสนองของเน้ือเยื่อแต่ละชนิดซ่ึงจะแตกต่างกนั 

การตอบสนองของร่างกายต่อความร้อนอาจคลา้ยกบัการตอบสนองต่อความเยน็ แต่ก็มีท่ีแตกต่าง

กนั ดงัตารางท่ี 6.1 

ตารางที ่6.3 เปรียบเทยีบการตอบสนองชนิดต่างๆต่อการใช้ความร้อนและความเยน็ 

(สุกจิ แสงนิพนธ์กูล, 2537 : 316; อ้างองิจาก Amheim, 1989) 

การตอบสนองชนิดต่างๆ ผลของความร้อน ผลของความเยน็ 

การหดเกร็งของกลา้มเน้ือ ลด ลด 

การรับรู้อาการปวด ลด ลด 

การไหลเวยีนเลือด เพิ่ม ลดจนถึง 10 นาที 

อตัราเมตาบอลิซึมของเซลล์ เพิ่ม ลด 

ความยดืตวัของใย Collagen เพิ่ม ลด 

ความฝืดของขอ้ ลด เพิ่ม 

การซึมผา่นผนงัหลอดเลือดฝอย เพิ่ม เพิ่ม 

การบวม เพิ่ม ไม่แน่นอน 
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ข้อดีของการรักษาด้วยความร้อน คือ 

 1.   เพิ่มความยดืตวัของเน้ือเยือ่ Collagn 

 2.   ลดความฝืดของขอ้ 

 3.   บรรเทาปวด 

 4.   ลดการหดเกร็งของกลา้มเน้ือ 

 5.   ลดการอกัเสบและการบวม 

 6.   เพิ่มการไหลเวยีนเลือด 

การใช้ความร้อนในการรักษา ท าได้ 2 แบบ คือ 

 1.   การรักษาดว้ยความร้อนต้ืน (Superficial Thermotherapy) 

  1.1   น ้าร้อน (Heated Water) 

  1.2   ห่อความร้อนช้ืน (Moist Hot Pack) 

  1.3   อ่างน ้าวน (Whirlpool Bath) 

  1.4   อ่างพาราฟิน (Paraffin Bath) 

  1.5   รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) 

 ขอ้จ ากดัของการรักษาโดยใชค้วามร้อนต้ืนคือ เน้ือเยือ่ท่ีอยูใ่นชั้นลึกๆ รวมทั้งกลา้มเน้ือจะ

มีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนไม่เท่าท่ีควร ทั้งน้ีเพราะไขมนัท่ีอยูใ่นชั้นใตผ้วิหนงัจะท าหนา้ท่ีเป็นฉนวนกนั

ความร้อน 

 ขอ้ควรระวงัในการรักษาดว้ยความร้อนต้ืน คือ 

  1.   ไม่ควรใชใ้นนกักีฬาท่ีมีอาการชา 

  2.   ไม่ควรใชค้วามร้อนรักษาในช่วงหลงัการบาดเจบ็ทนัที 

  3.   ไม่ควรใชค้วามร้อนเม่ือการไหลเวยีนเลือดลดลง 

  4.   ไม่ควรใชค้วามร้อนประคบโดยตรงท่ีบริเวณตาและอวยัวะเพศ 

  5.   ไม่ควรใชค้วามร้อนท่ีบริเวณหนา้ทอ้งขณะตั้งครรภ ์

 2.   การรักษาดว้ยความร้อนลึก (Deep Thermotherapy) เป็นการใช้เคร่ืองมือท่ีจะท าให้

ความร้อนลงไปในเน้ือเยื่อชั้นลึก วิธีการท่ีนิยมใช้คือ การใช้คล่ืนสั้ น (Short Wave) ไมโครเวฟ 

(Micro Wave) และอนัตราซาวด ์(Ultra Sound) 
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 ในปัจจุบนั อลัตราซาวด์เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายมากกว่าสองวิธีแรกเพราะอลั

ตราซาวดไ์ม่ถูกดูดซบัโดยชั้นไขมนัใตผ้วิหนงั การท าให้อุณหภูมิของเน้ือเยื่อท่ีบาดเจ็บ และอยูลึ่กๆ

สูงข้ึน จะท าและควบคุมไดง่้ายกวา่ ช่วยในการสมานของเน้ือเยื่อ โดยมีผลต่อการไหลเวียนเลือดใน

ต าแหน่งท่ีบาดเจ็บ ความตึงตวัของกล้ามเน้ือ เพิ่มการท างานของเอนไซม์ (enzyme) บางชนิด 

ส าหรับคล่ืนสั้นจะท าให้เกิดความร้อนในส่วนลึกมากกวา่ไมโครเวฟ ในขณะท่ีไมโครเวฟจะท าให้

เกิดความร้อนท่ีส่วนผวิและจ ากดัอยูเ่ฉพาะท่ีมากกวา่ 

 

ข้อควรระวงัในการใช้ความร้อนลกึ ได้แก่ 

  1.   ความรู้สึกร้อนท่ีส่วนผวิจะนอ้ย ท าให้ใชค้วามร้อนมากเกินไป เน้ือเยื่อส่วนลึก

อาจไหมไ้ดโ้ดยไม่รู้ตวั 

  2.   ไม่ควรใชใ้นนกักีฬาท่ีมีอาการชา 

3.   ไม่ควรใชใ้นขณะท่ียงัมีการตกเลือดอยูใ่นเน้ือเยือ่ 

 4.   การรักษาโดยการดามข้อด้วยแถบผ้ากาวและผ้ายดื  เป็นวธีิการรักษาท่ีใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายในการบาดเจบ็จากการกีฬา เพราะนอกจากจะใชใ้นการรักษาแลว้ การดามขอ้ดว้ยแถบผา้

กาวยงัสามารถช่วยป้องกนัหรือลดความรุนแรงการบาดเจ็บลงไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที ่6.15   แสดงวธีิติดแถบผ้ากาว (A) ทีเ่อน็ร้อยหวาย (B) ทีเ่ข่าและการพนัผ้ายดืด้วยวธีิเลข 8 

ไขว้ ที ่(C) ข้อสะโพก และ (D) ข้อไหล่ 
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ประโยชน์ของการใช้แถบผ้ากาว มีดังนี ้

 1.   จ  ากดัการเคล่ือนไหวของขอ้ ช่วยลดการยืดของเอ็นยึดขอ้ (Ligament) ท่ีด้านใดด้าน

หน่ึงของข้อและเป็นการช่วยปกป้องเอ็นยึดข้อนั้นๆไปด้วย มกัใช้ในการรักษาภาวะข้อแพลง 

(Sprain) 

 2.   ช่วยประคลองกลา้มเน้ือมดัใหญ่ให้กระชบัหรือพยุงส่วนของร่างกายให้อยูใ่นสภาพท่ี

จดัไว ้เช่น การพยงุส่วนโคง้ของอุง้เทา้ในการบ าบดัอาการปวดพื้นส้นเทา้จากโรค Plantar Fascilitis 

 3.   ปกป้องผิวหนังไม่ให้รับแสงเสียดสีโดยตรง เช่น การใช้ป้องกันการเกิดตุ่มพองน ้ า 

(Blister) จากการถูกรองเทา้กดั 

 4.   ตรึงอุปกรณ์ป้องกนัตวัหรือวสัดุอ่ืนๆท่ีจะติดอยูบ่นร่างกายนกักีฬา 

  5.   ตรึงปากแผลใหป้ระกบกนัแทนการเยบ็ 

 5.   การรักษาด้วยยา ยาท่ีใชใ้นการรักษาการบาดเจ็บจากการกีฬาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น

ประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

  5.1   ยาระงบัปวด (Analgesics) มีการใชท้ั้งในรูปของยารับประทานและยาฉีด ยา

สามญั เช่น พาราเซตามอล เป็นยาท่ีมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางและสามารถใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั ส่วน

การใช้แอสไพรินจะต้องระวงัในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับโรคแผลในกระเพราะอาหารอยู่แล้ว 

ส าหรับยาระงบัปวดชนิดอ่ืนๆ การใชจ้ะตอ้งผา่นการพิจารณาของแพทย ์เพราะยาบางตวัอาจเขา้ข่าย

เป็นสารกระตุน้ (Doping) ได ้

  5.2   ยาตา้นอกัเสบ (Anti-Inflammatory Drugs) เป็นยาอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีการใชใ้น

นัก กีฬาอย่า งมาก  ยาต้านอัก เสบ ท่ี มีความปลอดภัยและ มีฤท ธ์ิข้า ง เ คี ยงน้อยได้แ ก่ยา 

Ibuprofen,Indomethacine. Piroxicam ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีฤทธ์ิระงบัปวดควบคู่ไปกบัฤทธ์ิตา้นอกัเสบ 

จึงใชไ้ดดี้ทั้งในกรณีท่ีเป็นการบาดเจบ็เฉียบพลนัและบาดเจบ็เร้ือรัง 

  5.3   ยาคลายกลา้มเน้ือ (Muscle Relaxants) ใช้รักษาการหดเกร็งของกลา้มเน้ือท่ี

เกิดจากการบาดเจ็บ ยาคลายกลา้มเน้ือแบ่งออกไดเ้ป็นสองพวก ตามกลไกลการออกฤทธ์ิ คือ ออก

ฤทธ์ิท่ีสมอง โดยยบัย ั้ง Neuromuscular Reflex บางชนิดและออกฤทธ์ิท่ีส่วนปลายของเส้นประสาท

ตรง Myoneural Juncion การคลายตวัของกลา้มเน้ือจะช่วยบรรเทาอาการปวดและช่วยให้การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพหลงัการบาดเจบ็เป็นไปไดเ้ร็วข้ึน 



29 

 

  5.4   ยาสเตอรอยด์ส าหรับฉีดเฉพาะท่ี ใช้ในการรักษาการบาดเจ็บจากการใช้เกิน

เช่น เอ็นกล้ามเน้ืออกัเสบ เยื้อหุ้มเอ็นอกัเสบ แต่ไม่เหมาะส าหรับการใช้ในการรักษาการบาดเจ็บ

เฉียบพลนั เพราะจะมีผลท าให้การสมานของเน้ือเยื่อชา้กว่าปกติ การฉีดยาสเตอรอยด์เฉพาะท่ี จะ

ระงบัการอกัเสบเฉพาะท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ตอ้งฉีดดว้ยความระมดัระวงั ไม่ควรฉีดเขา้ไปในเน้ือ

เอ็น เพราะจะท าให้เอ็นฉีกขาดง่ายเน่ืองจากฤทธ์ิของสเตอรอยด์ ควรฉีดเขา้ปลอกเอ็นหรือรอบๆ 

เส้นเอน็ 

  5.5   ยาทาเฉพาะท่ี ท่ีใชก้นัส่วนใหญ่จะเป็นครีมหรือข้ีผึ้งช่วยบรรเทาปวด โดยมี

ส่วนประกอบส าคญัคือ เมทิลซาลิไซเลท (Methyl Salicylate) ซ่ึงจะท าใหร้อนตรงบริเวณท่ีทา ความ

ร้อนท่ีเกิดข้ึน จะช่วยบรรเทาปวดและท าใหก้ารไหลเวยีนของเลือดบริเวณนั้นดีข้ึน 

 6.   การรักษาโดยการผ่าตัด 

 การผา่ตดัส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองบาดแผล เช่น การเยบ็ซ่อมกลา้มเน้ือ เอน็กลา้มเน้ือ 

เอน็ยดึขอ้ท่ีฉีกขาดและกระดูกหกัเปิด หรือเป็นการผา่ตดัเพื่อยดึตรึงกระดูก เม่ือมีขอ้บ่งช้ีการ

บาดเจบ็ของขอ้โดยเฉพาะท่ีขอ้เข่า ทั้งน้ีการท าผา่ตดัเพื่อรักษาการบาดเจบ็ไม่วา่จะเป็นบาดเจบ็

เฉียบพลนัหรือบาดเจบ็เร้ือรังควรไดรั้บการตรวจวนิิจฉยัจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะ 

 

การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกฬีา 
 การบาดเจ็บจากการกีฬา แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดห้มด แต่ถา้ผูฝึ้กสอนและ

นกักีฬา ทราบถึงสาเหตุหรือปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บนั้นๆ ก็จะสามารถหาทางป้องกนั

หรือเตรียมวธีิแกไ้ขใหท้นัเหตุการณ์ได ้การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬาโดยทัว่ไปท าได ้ดงัน้ี 

 ตัวนักกฬีา 

 การปกป้องการบาดเจบ็จากการกีฬา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกักีฬา สามารถท าไดโ้ดย 

 1.   ตรวจความสมบูรณ์ดา้นสุขภาพทัว่ไปและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนกักีฬาก่อน

การแข่งขนั เพราะสมรรถภาพทางกายจดัเป็นความพร้อมอย่างหน่ึงของการแข่งขนักีฬาและการ

ตรวจความสมบูรณ์ของนกักีฬาก่อนการแข่งขนัจะท าให้ทราบถึงความผิดปกติของร่างกายบางส่วน

ท่ียงัไม่ปรากฎให้เห็น ท าให้สามารถวางแผนป้องกนัหรือรักษาอาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้นั 

ความไม่สมบูรณ์ของนักกีฬาก่อนการแข่งขนัมกัเกิดจากการเร่งฝึกหนกั โดยท่ีนักกีฬายงัมีความ

สมบูรณ์ไม่เพียงพอและเกิดความวติกกงัวลถึงผลของการแข่งขนัวา่จะแพห้รือชนะ ดงันั้นเพื่อความ
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สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจอย่างเต็มท่ี ก่อนการแข่งขนั 2-3 วนั จึงควรงดการฝึกหนกั เพื่อให้

นกักีฬาไดพ้กัผอ่นอยา่งเพียงพอและควรไดรั้บสารอาหารอยา่งเหมาะสมดว้ย 

 2.   จดัโปรแกรมการฝึกอยา่งต่อเน่ือง ในการแข่งขนักีฬาทุกคร้ังนกักีฬาจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา

พอสมควรในการปรับสภาพร่างกายให้พร้อม ดงันั้นผูฝึ้กสอนจึงตอ้งจดัโปรแกรมการฝึกอย่าง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง ไม่ใช่ฝึกเฉพาะช่วงหรือฤดูท่ีมีการแข่งขนัเท่านั้น เพราะการหกัโหมหรือเร่ง

ฝึกเม่ือใกลเ้วลาแข่งขนันั้น เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหน้กักีฬาบาดเจบ็ไดง่้าย เน่ืองจากสภาพ

ร่างกายปรับตวัไม่ทนั โยปกตินกักีฬาจะมีความสมบูรณ์ทางกายเต็มท่ีเม่ือไดรั้บการฝึกเป็นเวลา 4-6 

สัปดาห์ อย่างไรก็ตามนักกีฬาท่ีดีควรมีการฝึกติดต่อกันอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในและนอกฤดูการ

แข่งขนั ส าหรับโปรแกรมการฝึกนั้น ควรเป็นโปรแกรมท่ีจ าลองสภาพการณ์จริงเหมือนการแข่งขนั 

เช่น สภาพสนามภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ช่วงเวลาท่ีใชแ้ข่งขนั รวมถึงศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งขนัหรื

จุดอ่อนจุดแขง็ของคู่แข่งขนั เพื่อใหน้กักีฬาเกิดความคุน้เคยและคลายความวติกกงัวล 

 3.   การอบอุ่นร่างกาย เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการออกก าลงักายหรือแข่งขนั

กีฬาหรือฝึกซ้อมอยา่งหนกั โดยเฉพาะระบบโครงสร้างไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ กระดูก ขอ้ต่อและเอ็นยึด

ขอ้ต่อ รวมทั้งอ่ืนๆ อาทิ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดและระบบระบายความร้อน เป็นตน้ 

ทั้งน้ีเพราะนกักีฬาท่ีมีการอบอุ่นร่างกายอยา่งพอเพียงจะมีสมรรถภาพในการท างานดีข้ึน Astrand 

และ Rodahl ไดไ้ดช้ี้ให้เห็นวา่การอบอุ่นร่างกายท่ีเหมาะสมและเพียงพอจะช่วยให้การท างานดีข้ึน

มาก เช่น ในการวิ่ง 100 ม. เวลาจะดีข้ึนประมาณ 0.5-0.6 วินาที ในการวิ่ง 800 ม. เวลาจะดีข้ึน 4.0-

6.0 วนิาที (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. 2539 : 12)  ในขณะท่ีอบอุ่นร่างกายนั้นอุณหภูมิของร่างกายจะสูงข้ึน

เล็กน้อย หัวใจเต้นเร็วและแรงข้ึนเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงอวยัวะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ

กล้ามเน้ือ อตัราการหายใจเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอกบัความตอ้งการ ระบบ

ระบายความร้อนท างานมากข้ึน มีการหลัง่เหง่ือท่ีผิวหนงั การท างานของกลา้มเน้ือ เอ็นและขอ้ต่อ

ต่างๆ เคล่ือนไหวไดค้ล่องข้ึน การอบร่างกายจึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการป้องกนัและลดการบาดเจ็บ

จากการเล่นกีฬาได ้ถา้นกักีฬารู้จกัเอาใจใส่และตระหนกัถึงความส าคญั การอบอุ่นร่างกายอาจท าได้

โดยการวิ่งเหยาะๆ การใช้ท่ากายบริหารทัว่ๆ ไป การยืดเหยียดกลา้มเน้ือ (Stretching) และการใช้

แบบฝึกทกัษะเฉพาะกีฬาชนิดนั้นๆ 

 4.   การคลายอุ่น (Warm Down or Cool Down) หลงัท่ีออกก าลงักายอยา่งหนกัจากการฝึก

หรือการแข่งขนั ผูรั้บการฝึกหรือนกักีฬาไม่ควรหยุดการออกก าลงัทนัที เพราะจะท าให้มีของเสีย
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จากการเผาผลาญสารอาหารท่ีให้พลงังานคัง่คา้งอยู่ในกลา้มเน้ือ ดงันั้นการก าจดัของเสียดงักล่าว  

จึงมีความจ าเป็นและตอ้งท าต่อเน่ือง จากการศึกษาของ Leard และ Guilfoyle  (1986 : 81) พบว่า 

ของท่ีคัง่คา้งอยูใ่นกลา้มเน้ือ สามารถก าจดัไดร้วดเร็ว ดว้ยการออกก าลงัเบาๆ อยา่งต่อเน่ืองช่วงเวลา

หน่ึงเพื่อเพิ่มการไหลเวยีนเลือดใหก้ลบัคืนสู่หวัใจไดเ้ร็วยิง่ข้ึน ช่วยให้อตัราการเตน้ของหวัใจค่อยๆ 

กลบัคืนสู่ภาวะปกติ ทั้งยงัช่วยลดการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ การคลายอุ่น อาจท าไดโ้ดย

การวิง่เหยาะ ๆ ตามดว้ยการยืดกลา้มเน้ือและเอ็น ระยะเวลาในการคลายอุ่นข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์

ของผูฝึ้กโดยทัว่ๆ ไป ไปมกัท านานพอท่ีอตัราการเตน้ของหัวใจกลับสู่ระดับพกัหรือรู้สึกหาย

เหน่ือย 

  

สภาพแวดล้อมของการแข่งขนั 

 การป้องกนัการเจบ็จากการกีฬา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนั 

ไดแ้ก่ 

1. สนามแข่งขนั การท่ีนกักีฬามีความพร้อมสมบูรณ์อยา่งเต็มท่ี ท่ีจะลงแข่งขนั แต่ถา้สนาม

ท่ีใชแ้ข่งขนัไม่เหมาะสม ไม่ไดม้าตรฐาน นอกจากจะท าใหค้วามสามารถหรือสถิติลดลงแลว้ ยงัอาจ

เป็นสาเหตุให้นกักีฬาไดรั้บบาดเจ็บ เช่น ขอ้แพลง เป็นแผลฟกช ้ าหรือแผลถลอกได ้ดงันั้นสนามท่ี

ใช้ในการฝึกหรือแข่งขนัควรเป็นสนามท่ีเหมาะสม ได้มาตรฐานกบักีฬาชนิดนั้นๆนอกจากนั้น

บริเวณโดยรอบสนามควรปราศจากส่ิงกีดขวางต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาท่ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บ

ได้ แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้สนามท่ีไม่เหมาะสม ก็ตอ้งหาทางป้องกนัการบาดเจ็บท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน ดว้ยการใช้อุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ เช่น การใช้สนับเข่าหรือสนับขอ้ต่างๆ เพื่อป้องกนัการ

บาดเจบ็อนัเน่ืองจากการลม้ได ้เป็นตน้ 

2. สภาพอากาศ นกักีฬาท่ีตอ้งลงแข่งหรือฝึกซ้อมในสภาพอากาศท่ีร้อนหรือร้อนจดั ควร

ด่ืมน ้าใหม้าก ใส่เส้ือผา้ท่ีหลวมและนอ้ยช้ิน เน้ือผา้ควรบางและมีสีอ่อน เพื่อใหร้ะบายเหง่ือไดดี้และ

ดูดความร้อนน้อย และก่อนการแข่งขนัอย่างน้อยหน่ึงสัปดาห์ควรมีการฝึกซ้อมเพื่อปรับสภาพ

ร่างกายก่อน มีการบนัทึกน ้ าหนกัตวัก่อนและหลงัการฝึก เพื่อค านวณอตัราเสียน ้ าของร่างกายใส

สภาพดงักล่าว ถา้เป็นการแข่งขนักีฬาท่ีใช้เวลานาน เช่น วิ่งมาราธอน จกัรยานทางไกล ควรด่ืมน ้ า

เพิ่มเติมทุก 15 นาที ส่วนเกลือแร่มกัไม่มีความจ าเป็นตอ้งเสริมพิเศษ เพราะร่างกายไดรั้บจากอาหาร

ท่ีรับประทานเพียงพออยูแ่ลว้ และโดยทัว่ไปร่างกายมกัเสียน ้ามากกวา่เกลือแร่ 
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3. ผูต้ดัสิน มีบ่อยคร้ังท่ีนกักีฬาบาดเจ็บอนัมีสาเหตุมาจากผูต้ดัสินอ่อนประสบการณ์ ไม่

เขม้งวด ปล่อยใหมี้การเล่นเกมท่ีรุนแรง จนมกัเป็นเหตุให้มีมวยในสนาม แต่ถา้ไดผู้ต้ดัสินท่ีมีความ

เท่ียงตรงเด็ดขาดและมีประสบการณ์ ในกีฬาชนิดนั้นๆ เป็นอยา่งดีก็จะสามารถควบคุมเกมการเล่น

หรือสถานการณ์กา 

แข่งขนัให้ราบร่ืนและสามารถยุติเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัผูแ้ข่งขนั เช่น การ

ใหน้กักีฬาท่ีท าผดิมารยาทนกักีฬาร้ายแรงออกจากการแข่งขนั การยุติการชกในกีฬามวย เม่ือเห็นวา่

ผูแ้ข่งขนัไม่อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะชกอีกต่อไป 

4. ผูช้มหรือผูเ้ชียร์กีฬา การเชียร์กีฬาในลกัษณะท่ีย ัว่ยุให้นกักีฬามีความฮึกเหิมจนเกินเหตุ 

จะน าไปสู่การเล่นท่ีรุนแรงและเกิดการปะทะรุนแรงจนไดรั้บบาดเจ็บ เป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดเ้สมอ 

ดงันั้นนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจึงควรมีสติ สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดการปะทะรุนแรง 

จนเกิดการบาดเจบ็ได ้

5. กติกาการแข่งขนั ผูเ้ล่นท่ีเอาเปรียบคู่แข่งขนั ไม่เคารพกฎกติกาการแข่งขนัหรือท าผิด

กติกา อย่างไม่มีน ้ าใจนกักีฬา รวมถึงผูเ้ล่นไม่รักษากฎกติกาการแข่งขนั จะท าให้มีโอกาสบาดเจ็บ

จากการแข่งขนัไดสู้ง ดงันั้นนกักีฬาจึงตอ้งเคารพกฎกติกาการแข่งขนั มีความเขา้ใจในกฎกติกาการ

แข่งขนัอยา่งถ่องแท ้และปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการเล่นกีฬาดว้ยน ้าใจนกักีฬา 

 

เคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์ทีใ่ช้ส าหรับนักกฬีา 

เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ส าหรับนกักีฬาเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่ความ

สมบูรณ์หรือความพร้อมของตวันกักีฬา โดยทัว่ไปเคร่ืองแต่งกายส าหรับนกักีฬาจะมีแบบจ าเพาะ

ส าหรับนกักีฬาแต่ละชนิดแต่ละประเภท เพื่อช่วยในการป้องกนัและลดอนัตรายการบาดเจ็บท่ีอาจ

เกิดข้ึน นกักีฬาจึงควรแต่งกายและใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสม ดงัน้ี 

1. รองเทา้ รองเทา้ส าหรับนกักีฬาถือเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใชใ้ห้เหมาะสมกบักีฬา

ชนิดนั้นๆเพราะถา้ใส่รองเทา้ผดิประเภทนอกจากจะเล่นกีฬาไดไ้ม่คล่องตวัและขดัขวางการเล่นแลว้ 

ยงัอาจไดรั้บบาดเจ็บไดง่้าย เช่น การเล่นฟุตบอลหรือรักบ้ีฟุตบอลถา้หากใชร้องเทา้ท่ีมีพื้นเรียบ จะ

ท าให้หกลม้ขณะเปล่ียนทิศทางการวิ่งไดง่้าย ดงันั้นรองเทา้ท่ีใช้ในสนามหญา้ พื้นรองเทา้ท่ีใช้จึง

ตอ้งมีลกัษณะเป็นปุ่ม เพื่อการยดึเกาะพื้นสนามขณะวิง่ หยดุกะทนัหนัหรือเปล่ียนทิศทาง หลบหลีก

คู่ต่อสู้ เป็นตน้ 
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2. ชุดกีฬา ชุดกีฬาเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัรองจากรองเทา้ ชุดกีฬาแต่ละชนิดจะถูกออกแบบให้

เหมาะสมกบักีฬานั้นๆ และแมแ้ต่ในทีมกีฬาเดียวกนั ถา้เล่นในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีแตกต่างกนัก็อาจ

ตอ้งใส่ชุดท่ีไม่เหมือนกนั เช่น ต าแหน่งผูรั้กษาประตูฟุตบอลจะตอ้งสวมเส้ือแขนยาวและถุงมือเพื่อ

ป้องกนัการบาดเจ็บจากการล้ม ขณะท่ีผูเ้ล่นในต าแหน่งอ่ืนๆ ใส่เส้ือแขนสั้น นกับาสเกตบอลจะ

สวมกางเกงขาสั้นและเส้ือไม่มีแขน เพื่อเหมาะกบัการกระโดดแยง่ลูกบอล นกัวิ่งระยะไกลจะตอ้ง

ใส่เส้ือผา้ท่ีเบาบาง สีอ่อน เพื่อการระบายเหง่ือและความร้อนไดดี้ ฯลฯ ดงันั้นนกักีฬาจึงควรสวมชุด

กีฬาใหเ้หมาะกบักีฬาชนิดนั้นๆ เพื่อลดการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเล่นกีฬา 

3. การใส่เคร่ืองป้องกนั การใส่เคร่ืองป้องกนัส าหรับนกักีฬาบางชนิดนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 

เช่น การสวมหมวกส าหรับนกัป่ันจกัรยาน การใส่สนบัแขง้ส าหรับนกัฟุตบอลหรือสวมหน้ากาก

ส าหรับนกัมวย แต่ในกีฬาบางชนิดอาจไม่จ  าเป็นและอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บได ้เช่น 

การพนัผา้ยืด (Elastic Bandage) ท่ีบริเวณเข่าในนกัวิ่งเพื่อป้องกนัการบาดเจ็บท่ีขอ้นั้น ถา้พนัแน่น

เกินไปอาจท าให้ขอ้เข่าเคล่ือนไหวไม่สะดวกและขดัขวางการไหลเวียนเลือดท่ีไปเล้ียงบริเวณขา 

ดงันั้นการใชเ้คร่ืองป้องกนัจึงควรพิจารณาถึงความจ าเป็นและขอ้ดีขอ้เสียดว้ย 

 

ยาทางการกฬีา (Drugs in Sports)  
การเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็ของนกักีฬาเกิดข้ึนไดไ้ม่แตกต่างไปจากคนปกติทัว่ไปและอาจ

มีโอกาสเกิดข้ึนไดม้ากกวา่จากการฝึกซ้อมหรือแข่งขนั การใชย้าเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้ 

เพื่อการบ าบดัรักษา ยาบางประเภทต้องให้แพทย์เท่านั้นเป็นผูส้ั่ง แต่มียาอีกหลายประเภทเรา

สามารถหาซ้ือไดจ้ากร้านขายยาทัว่ๆไป ดงันั้นผูฝึ้กสอนและนกักีฬาจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจในเร่ืองยาประเภทและสรรพคุณของยา ตลอดจนอาการขา้งเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการ

ใชย้าชนิดนั้นๆ เพื่อให้มีความปลอดภยัจากการใชย้า ตลอดจนหายจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บใน

เวลาท่ีรวดเร็ว 

ค าว่า “ ยา “ (Drugs) หมายถึง สารเคมีซ่ึงมีฤทธ์ิต่อส่ิงมีชีวิตและไม่ใช่อาหาร ใช้ในการ

ป้องกนัหรือบ าบดัโรคต่างๆ ในคนหรือสัตวใ์ห้พน้จากความทรมานหรือความเจ็บป่วยจากโรคภยั

ต่างๆ ท่ีมาของยาไดม้าจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ ยาสังเคราะห์และยาสมุนไพร ซ่ึงยาในปัจจุบนัส่วน

ใหญ่ไดม้าจากการสังเคราะห์โดยอาศยัปฏิกิริยาเคมีในหอ้งปฏิบติัการและท าในรูปของการคา้ จึงท า
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ให้ยามีช่ือทางการคา้มากมาย ส่วนยาสมุนไพรเป็นยาท่ีไดม้าจากธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

พืช สัตว ์และแร่ธาตุ เป็นตน้ 

ช่ือของยาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ช่ือทางการคา้ (Trade Name) เป็นช่ือยาท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนดข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองหมาย

ทางการคา้     (Trade Name) 

2. ช่ือทางเภสัชวทิยา (Generic Name) เป็นช่ือยาทางเคมี 

 

หลกัการใช้ยา 

ในกรณีความจ าเป็นท่ีนกักีฬาตอ้งใชย้า เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใชย้า

จึงควรค านึงถึงหลกัการใชย้าดงัต่อไปน้ี 

1.  ไม่ควรซ้ือยารับประทานเอง ควรให้แพทยเ์ป็นผูส้ั่งหรือตอ้งเรียนรู้การใชย้าจากแพทย ์

2. ยาท่ีไดรั้บจากแพทย ์แพทยจ์ะใหเ้ฉพาะโรคของแต่ละบุคคล ไม่ควรใชข้องคนอ่ืนหรือ

ใหค้นอ่ืนใช ้

3. ก่อนใช้ยาตอ้งอ่านฉลากยาให้แน่ใจเสียก่อน ตอ้งเขา้ใจคุณสมบติัของยาประเภทนั้นๆ

และตอ้งไดรั้บถูกตอ้งตามขนาดและเวลา 

4. ควรตรวจสอบหรือมีประวติัของนกักีฬาเก่ียวกบัการแพย้าหรือการใหภู้มิคุม้กนั 

5. ไม่ควรใชย้าฉีดระหวา่ปฏิบติังานภาคสนาม 

6.  ควรระมดัระวงัต่อการสร้างความระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ยาท่ีใชก่้อน

อาหาร ควรรับประทานก่อนประมาณ 45 นาที ยาท่ีใช้หลังอาหาร ควรรับประทานหลังจาก

รับประทานอาหารไปแลว้ประมาณ 30 นาทีเป็นตน้ 

7.  ไม่ควรลองใชย้ากบันกักีฬา เพราะอาจท าใหเ้กิดผลเสียต่อตวันกักีฬาได ้อยา่เช่ือมัน่วา่ตวั

ยาใหม่ๆ จะดีกวา่ตวัยาเดิมเสมอไป 

8.  อยา่ใชย้าท่ีหมดอายแุละเส่ือมคุณภาพ เพราะอาจก่อใหเ้กิดโทษต่อร่างกายได ้

9.  ควรละลึกเสมอวา่การใชย้าเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาเท่านั้น ไม่ไดห้มายความวา่ การ

ใชย้าอยา่งเดียวจะไดผ้ลแน่นอน 
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อนัตรายจากการใช้ยา 

อนัตรายจาการใชย้าอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.  การใชย้าผดิ  

การใชย้าผิดเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้นกักีฬาอยูใ่นภาวะอนัตราย การใช้ยาผิดมกัจะเกิดข้ึนในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

 1.1  ใชย้าไม่ถูกคน การใชย้าตอ้งดูให้รอบคอบวา่ยานั้นจะใชก้บัใคร ผูห้ญิง ผูช้าย 

เด็ก หรือคนชรา เช่น ยาส าหรับเด็กถ้าผูใ้หญ่เอาไปรับประทาน ท าให้ไดย้าไม่ครบขนาดอาจเกิด

ผลเสีย เช่น โรคไม่หายขาด ถา้เป็นยาปฏิชีวนะจะท าใหเ้ช้ือด้ือยา เป็นตน้ 

 1.2   ใชย้าไม่ถูกโรค เช่น เป็นหวดัก็รับประทานยาปฏิชีวนะ ตวัร้อนก็รับประทาน

ยาปฏิชีวนะ โดยไม่ค  านึงถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของโรค จึงท าใหโ้รคไม่หายขาด เช้ือด้ือยา 

 1.3  ใช้ยาไม่ถูกวิธี เช่น ยาหยอดตาตอ้งสะอาดปราศจากเช้ือ ถา้เอายาหยอดหูไป

หยอดตาอาจเป็นอนัตรายต่อตาได ้ ยาท่ีรับประทานหลงัอาหารส่วนมากจะระคายเคืองต่อกระเพาะ

อาหาร ถา้น าไปรับประทานก่อนอาหารอาจท าใหเ้กิดแผลในกระเพราะอาหารได ้

 1.4  ใชย้าไม่ถูกขนาด โยทัว่ไปฤทธ์ิของยาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของยา ถา้ไดรั้บยา

นอ้ยเกินไป จะไม่ไดผ้ลในการรักษา ถา้ไดรั้บยามากเกินไปก็จะเกิดอาการเป็นพิษ 

 1.5  ระยะเวลาในการใชย้าไม่เพียงพอหรือมากเกินไป เช่น ยาปฏิชีวนะถา้ใหย้า

เพียง 1-2 วนั ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าลายเช้ือโรค ท าใหเ้ช้ือท่ีเหลือด้ือยา ตอ้งใชย้าท่ีแรงกวา่เดิม 

 1.6  ใชย้าไม่ถูกช่วงเวลา เช่น ยาแกแ้พ ้ยาแกห้วดัลดไข ้จะมีฤทธ์ิไม่พึงประสงคท์  า

ใหง่้วงซึม ถา้รับประทานในระหวา่งขบัรถหรือท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้

2.  การใชย้าร่วมกนัหลายขนาน 

การใชย้าร่วมกนัหลายขนานในการรักษาโรคในเวลาเดียวกนั บางคร้ังอาจไม่เกิดอนัตราย

รุนแรง แต่บางคร้ังอาจต้านฤทธ์ิกันเอง ท าให้ไม่มีผลในทางการรักษาและเกิดการด้ือยา หรือ

บางคร้ังการใชย้าอาจเสริมฤทธ์ิกนัเอง ท าใหย้าออกฤทธ์ิเกินขนาดจนเกิดอาการเป็นพิษถึงตายได ้

ยาบางชนิดอาจเกิดอนัตรายไดถ้า้ผูใ้ชย้าไดรั้บของแสลง เช่น อาหารบางอยา่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ

บุหร่ี คนท่ีใชย้ากดประสาทเป็นประจ า ถา้ด่ืมสุราดว้ยจะยิง่ท  าใหฤ้ทธ์ิการกดประสาทมากข้ึน อาจ

ถึงขั้นสลบและตายได ้เป็นตน้ 
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3.  การใชย้าเส่ือมคุณภาพ 

ถึงแมว้า่เราใชย้าอยา่งถูกวิธีแลว้ก็ตาม แต่ถา้ยาท่ีใชน้ั้นเส่ือมคุณภาพก็จะก่อให้เกิดพิษหรือ

แพย้าได ้การเส่ือมคุณภาพของยา อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

 3.1  เน่ืองจากการเจบ็ ยาท่ีผลิตไดม้าตรฐานจากโรงงาน ถา้เก็บไม่ถูกวิธีจะท าให้ยา

เส่ือมคุณภาพหรือเสียไป เกิดผลเสียต่อผูใ้ช ้เช่น ยาประเภทชีวะสารและพวกวคัซีนตอ้งเก็บไวใ้น

ตูเ้ยน็ ถา้เก็บไวใ้นตูธ้รรมดายาจะเส่ือมคุณภาพ ยาส่วนมากไม่ควรถูกความร้อน จะท าให้ยาเปล่ียน

สภาพ ใชรั้กษาไม่ไดผ้ล เช่น ยากลุ่มเตตระซัยคลิน  (Trtracyclines) ถา้เก็บไวน้านๆ หรือถูกความ

ร้อนและแสงจะเสียเร็ว สีจากสีเหลืองจะเปล่ียนไปเป็นสีน ้ าตาล ถ้ารับประทานเข้าไปจะเกิด

อนัตรายต่อไต ปัสสาวะมีโปรตีน  คล่ืนไส้ อาเจียน  ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารมาก ยาปฏิชีวนะ

มีอายกุารใชง้านจ ากดั ถา้เก็บไวน้านเกินไปคุณภาพจะเส่ือมลง แต่มีส่วนท่ีเป็นพิษข้ึน เพราะฤทธ์ิใน

การท าลายเซลลข์องร่างกายจะเพิ่มข้ึน 

 3.2  เน่ืองจากการผลิต อนัตรายท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในประเทศของเราคือ ยาหลายชนิด

ท่ีผลิตในประเทศมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน ท าให้การรักษาโรคไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรและสูตรผสม

ของยาอาจไม่เหมาะสมหรือมีสารท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย ยาเส่ือมคุณภาพเร็วเกินไปเน่ืองจาก

กระบวนการผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 

 

ขั้นตอนการใช้ยา 

ขั้นตอนการใชย้ากบันกักีฬา มีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  การน าตวัยาเขา้สู่ร่างกาย (Administration) ท าไดห้ลายวิธี ยาบางชนิดอาจอยูใ่นรูปของ 

ยาฉีด ยารับประทาน ยาใช้ภายนอก บางชนิดอาจใช้โดยการสูดดม ซ่ึงนักกีฬา ผูฝึ้กสอนควร

พิจารณาเลือกวธีิท่ีเหมาะสมกบัตวันกักีฬาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2.  การดูดซึมของยา (Absorbtion) ยาท่ีใช้รับประทานส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมท่ีล าไส้ ยาดม

จะถูกดูดซึมผา่นปอด ยาฉีดจะถูกดูดซึมไดต้อ้งมีขนาดท่ีเหมาะสม ยาน ้ า ดูดซึมไดเ้ร็วกวา่ยาเม็ด ยิ่ง

ถา้มีส่วนประกอบของเอทิล  แอลกอฮอล ์   (Ethyl Alcohol) ก็จะยิง่ดูดซึมไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

3.  การแพร่กระจายของตวัยา (Distribution) หลังจากยาถูกดูดซึมแล้ว ตวัยาก็จะอยู่ใน

กระแสเลือด ซ่ึงจะอยูไ่ดใ้น 2 ลกัษณะคือ 
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 3.1  อยู่ในรูปอิสระ (Free) คือไม่มีการรวมตวักบัสารประกอบใด ยาประเภทน้ีจะ

อยูใ่นร่างกายไดไ้ม่นานก็จะถูกขจดัออกหรือไปสะสมอยูใ่นอวยัวะของร่างกายบางส่วน 

 3.2  รวมกบัโปรตีนแอลบูมิน (Albumin) การท่ียารวมตวักบัแอลบูมินจะท าให้ยามี

คุณสมบติัท่ียอ่ยหรือขบัถ่ายไม่ได ้ท าใหต้วัยาอยูใ่นร่างกายไดน้าน มีประสิทธิภาพมากข้ึน ยาแต่ละ

ชนิดมีอ านาจในการจบั (Binding Power) กบัแอลบูมินต่างกนั ยาใดท่ีรวมตวักบัแอลบูมินไดม้ากก็

จะยิง่สามารถอยูใ่นร่างกายไดน้านและร่างกายสามารถใชส้รรพคุณของยาไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

ไม่ว่ายาจะอยู่ในลกัษณะใด ยาจะถูก เปล่ียนแปลงให้มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมทั้งทางดา้น

กายภาพและเคมี โดยตบั (Liver) วิธีการท่ีตบัใช้ในการเปล่ียนแปลงเรียกว่า “ไบโอทรานส์ฟอร์

เมชัน่” (Biotransformatoin) เช่น ตบัเปล่ียนสภาพของยาท่ีละลายในไขมนัให้ละลายในน ้ าได ้เป็น

ตน้ 

4.  การขับถ่ายออกจากร่างกาย (Excretion) ยาจะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายโดยไต 

(Kidney) ผา่นทางปัสสาวะ อาจจะมีบางส่วนถูกขบัถ่ายผา่นทางต่อมเหง่ือ (Sweat Glands) หรือทาง

ลมหายใจ ยาท่ีถูกขบัถ่ายไดง่้ายมกัอยูใ่นรูปอิสระ 

 

การใช้ยากบันักกฬีา 

โรคและการบาดเจบ็ท่ีเกิดกบันกักีฬา บางคร้ังนกักีฬาหรือผูฝึ้กสอนอาจใชย้าสามญัประจ า

บา้นเพื่อบ าบดัรักษาและบรรเทาอาการของโรคหรือการบาดเจบ็ได้ อยา่งไรก็ตามยงัมียาอีกหลาย

ชนิดท่ีตอ้งใชต้ามใบสั่งของแพทยห์รือยาบางชนิดแพทยเ์ท่านั้นท่ีจะเป็นผูใ้ช ้โรคและอาการท่ีจะ

กล่าวถึงต่อไปน้ีมกัเกิดข้ึนบ่อยๆ กบันกักีฬาในระหวา่งท าการฝึกซอ้มก่อนการแข่งขนั ระหวา่งการ

แข่งขนัหรือภายหลงัการแข่งขนั ไดแ้ก่ 

1.  โรคหวัใจ 

2.   โรคทอ้งร่วง 

3.   โรคแผลในกระเพาะอาหาร 

4.   โรคแพอ้าหาร 

5.   อาหารเป็นพิษ 

6.   ปวดศีรษะ ปวดประจ าเดือนและปวดฟัน 

7.   ปวดบวมกลา้มเน้ือ เอ็นและขอ้ต่อ 
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8.   โรคเทา้นกักีฬา 

9.   โรคผิวหนงันกักีฬา 

10.   ภาวะเลือดออก 

แมว้า่การบ าบดัรักษาโรค และอาการดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไปนั้น

นกักีฬาหรือผูฝึ้กสอนอาจใช้ยาไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีใบสั่งของแพทยก์็ตาม แต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอว่า

การใชย้าจะตอ้งค านึงถึงหลกัการใชย้าและอนัตรายจากการใชย้าดงักล่าวไวข้า้งตน้ 

1.   โรคหวดั 

ยาใชใ้นการรักษาอาการของโรคหวดัคือ ยาแกป้วด ลดไข ้ยาลดน ้ ามูก ยาขบัเสมหะ ยาแก้

ไอ และยาปฏิชีวนะ 

ยาเหล่าน้ีไม่มีผลในการท าลายเช้ือไวรัส ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคหวัใจ เป็นเพียงยารักษาตาม

อาการท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น การเลือกใชย้าเหล่าน้ีให้ดูอาการของผูป่้วยในแต่ละราย ส าหรับยาปฏิชีวนะ

นั้นไม่มีผลในการรักษาโรคหวดั ยกเวน้ในกรณีท่ีผูป่้วยมีการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อน เช่น มี

อาการคอแดงอกัเสบชดัเจน ต่อมน ้าเหลืองโต เป็นตน้ 

การใชย้าเพื่อรักษาโรคหวดันั้นเป็นการบรรเทาอาการเท่านั้น ท่ีส าคญัคือ ผูป่้วยควรพกัผอ่น

ใหเ้พียงพอ รักษาร่างกายใหอ้บอุ่นอยูเ่สมอและด่ืมน ้าใหม้าก อาการต่างๆ ก็จะทุเลาลงรวดเร็งข้ึน ยา

ท่ีใชเ้พื่อการศึกษาโรคหวดัมีดงัน้ี 

 1.1  ยาแกป้วด ลดไข ้ควรเลือกใชย้าท่ีอยูใ่นกลุ่มของพาราเซตามอล (Paracetamol) 

และ แอสไพริน (Aspirin) ยากลุ่มของพาราเซตามอลนั้น มีอาการท่ีไม่พึงประสงคน์้อยมาก ยกเวน้

บางคนท่ีอาจจะเกิดอาการแพ ้คือมีผื่นแดง บวมท่ีผิวหนงั บางรายอาจเกิดแผลท่ีเยื่อบุผิวท่ีปากและ

เป็นไข ้ส าหรับยาในกลุ่มแอสไพริน นอกจากจะใชใ้นการแกป้วด ลดไขแ้ลว้ ยงัใชล้ดการอกัเสบได้

ดว้ย แต่การใชย้าแอสไพรินตอ้งแนะน าใหผู้ใ้ชด่ื้มน ้ ามากๆ เวลารับประทานยาและหลีกเล่ียงการใช้

ยาน้ีในผูป่้วยท่ีเป็นโรคกระเพาะอาหาร เน่ืองจากยาพวกน้ีมีฤทธ์ิเป็นกรดจึงท าให้เกิดการระคาย

เคืองต่อกระเพาะอาหารมากเกิดเป็นแผลและกระเพาะอาหารทะลุได้ การรับประทานยาจึงตอ้ง

รับประทานหลงัอาหาร 

 1.2  ยาลดน ้ามูก ควรเลือกใชย้าประเภทแอนต้ีฮีสตามิน  (Antihistamine) โดยใชย้า

ในกลุ่มของคลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) หรือ บรอมเฟนิรามีน (Bromphenirarmine) ก่อน 

เพาะมีฤทธ์ิในการกดประสาทค่อนขา้งน้อย ถ้าผูป่้วยอาการไม่ดีข้ึนจึงจะใช้ยาประเภทท่ีมีผลลด
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น ้ามูก แต่จะท าให้ง่วง มากข้ึน คือ ไดเฟนฮยัดรามีน (Diphenhydramine) เช่น เบนาดริล (Benadryl) 

ในกรณีท่ีผูป่้วยยงัมีอาการคดัจมูกอยูอี่ก ควรพิจารณาให้ยาท่ีมีฤทธ์ิหดหลอดเลือดโลหิต เช่น นีโอ

ซิเนฟิน (NeoSynephrine) ร่วมดว้ยจะท าใหอ้าการทุเลาดีข้ึน 

 1.3  ยาขบัเสมหะ เช่ือกนัว่ายาพวกน้ีจะช่วยให้เสมหะมีความเหลวมากข้ึน ใน

ปัจจุบนัยงัไม่มีการรายงานยืนยนัว่าไดผ้ลจริงในการขบัเสมหะ ดงันั้นทางท่ีดีควรแนะน าให้ผูป่้วย

ด่ืมน ้ าให้มาก เป็นพิเศษ จะช่วยให้เสมหะใสและออกมาง่าย ยาขบัเสมหะท่ีนิยมใช้และเช่ือว่า

ปลอดภยัไดแ้ก่ แอมโมเนียม คลอไรด ์(Ammonium Chloride) การบูร (Camphor) เป็นยาท่ีปลอดภยั 

เมท่อใชท้าภายนอกหรือสูดดมยาท่ีมีการบูรผสมอยูเ่ช่น วคิวาเปอรับ (Vickvaporub) เป็นตน้ 

 1.4  ยาแก้ไอ ในกรณีท่ีเป็นอาการไอแห้ง ควรพิจารณาใช้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดศูนย์

ควบคุมการไอโดยตรง เช่น โคเดอีน (Codeine) หรือ เด็กซ์โตรเมธอร์แฟน (Dextromethorphan) ถา้

มีอาการไอ คนัคอ ควรใหอ้มยาหรือด่ืมน ้าหวาน น ้ามะนาว ใหชุ่้มคอก็จะบรรเทาอาการลงได ้

2.  โรคท้องร่วง  

โรคทอ้งร่วงมกัเกิดจากการติดเช้ือหรืออาหารมีสารระคายเคือง ท าให้เกิดอาการปวดทอ้ง

ถ่ายอุจระบ่อยและอุจระเหลว คล่ืนไส้ในบางราย การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ท าไดด้งัน้ี 

 2.1  ให้รับประทานน ้ าเกลือแร่ โดยใช้น ้ าเกลือผงผสมกบัน ้ าสะอาดในอตัราส่วน 

น ้าเกลือผง 1 ซองต่อน ้า 1 ขวด (ประมาณ 750 ซี.ซี) ด่ืมแทนน ้ าบ่อยๆ ไม่ควรใชน้ ้ าร้อนและไม่ควร

ละลายไวจ้  านวนมาก เพราะถา้ไม่ใชภ้ายใน 24 ชัว่โมงน ้าเกลือจะเสีย 

 2.2  ถา้มีอาการปวดทอ้งร่วมดว้ย อาจใหย้าลดการเกร็งของล าไส้ แต่ตอ้งระวงัเร่ือง

การแพย้าหรือทอ้งอืดภายหลงัทอ้งร่วง ยาท่ีใช้ได้แก่  พวกเมตาไมซอล (Metamizol) ท่ีมีช่ือทาง

การค้า เช่น บาราลแกน (Bralgan) ขนาดท่ีใช้ 1 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมง หรือพวกฮยัโอสไคยารีน 

(Hyoscyarine) ท่ีมีช่ือทางการคา้ เช่น ดอนนาตาล (Donnatal) ขนาดใช ้1 เมด็ ทุก 4 ชัว่โมง เป็นตน้ 

 2.3   ถา้มีอาการอาเจียน ควรใหอ้าเจียนออกใหห้มดก่อน แลว้เร่ิมใหย้าระงบัอาการ 

ยาท่ีใช้ได้แก่ พวกเมโตโคลปราไมด์ (Metoclopramide)  ท่ีมีช่ือทางการคา้ เช่น พลาซิล (Plasil) 

ขนาดใช ้1-2 เมด็ ทุกๆ 4 ชัว่โมง เป็นตน้  

 2.4   ถา้ถ่ายอุจระไม่หยุดอาจใชย้าช่วยระงบัการถ่าย ไดแ้ก่พวก ไดเฟนออกซิเลท 

(Diphenoxylate) เช่น โลโมติล (Lomotil) ขนาดใช้ 2 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง หรือพวกโลพีราไมด์ 
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(Loperamide) เช่น อิโมเดียม (Imodium) ขนาดใชค้ร้ังแรก 2 เม็ด และคร้ังต่อไป คร้ังละ 1 เม็ด ทุกๆ 

6 ชัว่โมง 

 2.5  ในกรณีท่ีมีอาการเพลีมาก อาจตอ้งให้น ้ าเกลือเขา้ทางเส้นโลหิตด า เช่น 5 

เปอร์เซ็นตข์องเด็กซ์ทรอส (Dextros) ในน ้ าเกลือหรือให้ริงเกอร์แลกเตด (Ringer Lactate) โดยหยด

เขา้เส้นในอตัรา 30 หยดต่อนาที เม่ือถึงระยะน้ีตอ้งส่งตวัผูป่้วยพบแพทยโ์ดยด่วน 

3.  โรคแผลกระเพาะอาหาร 

โรคแผลกระเพาะอาหารมกัพบในนกักีฬาท่ีมีความเคลียดและความวิตกกงัวลมาก ในขณะ

ท่ีมีการฝึกซ้อมอย่างหนักก่อนท าการแข่งขนั โดยเฉพาะนักกีฬาท่ีทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือ

ฝึกซ้อมหนักจนลืมรับประทานอาหาร ท าให้เกิดอาการปวดท้องบริเวณล้ินป่ี ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ

กระเพาะอาหารมกัมีอาการปวดแสบๆ การปวดจะสัมพนัธ์กบัอาหารท่ีรับประทาน อาการปวดมกั

เกิดก่อนหรือหลงัรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารผดิเวลา 

สาเหตุหลักท่ีท าให้ปวด เพราะกระเพาะอาหารมีกรดมากผิดปกติ อนัตรายคือ แผลใน

กระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนตน้ ซ่ึงจะเป็นสาเหตุท าให้ล าไส้เสียเลือดหรือกระเพาะแตกทะลุ 

ท าใหเ้กิดการอกัเสบในช่องทอ้ง ซ่ึงท าใหจ้  าเป็นตอ้งใชก้ารผา่ตดัก็ได ้

การรักษานอกจากการใช้ยาแลว้ ผูป่้วยตอ้งรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่รับประทาน

อาหารรสจดั ด่ืมน ้าชา กาแฟหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หลีกเล่ียงการใชย้าระงบัปวด ลดไข ้เช่น 

แอสไพริน เอ.พี.ซี. ส าหรับยาท่ีใชค้วรใชย้าประเภทลดกรด (Antiacid) ประเภทน ้ า เช่น อะลมัมิลค ์

(Alummilk) ขนาดใช้ 2 ช้อนโต๊ะ ทุก 4 ชั่วโมง และให้ยาเม็ดประเภทลดกรดตามไปด้วย เช่น 

อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide) 2-3 เม็ด ทุก 4 ชัว่โมง และอาจให้ยาลดความ

เคลียด เช่น วาเลียม (Valium) 5-10 มิลลิกรัม เชา้-เยน็ และจะตอ้ง ไดน้อนพกัผอ่น ถา้รักษาดงักล่าว

ไม่ไดผ้ลควรส่งไปพบแพทย ์

การให้ยาพวกลดกรดตอ้งให้ติดต่อกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6-8 สัปดาห์ แมว้า่จะไม่มีอาการ

แลว้ก็ตาม เพราะโยปกติแผลจะหายไดน้ั้นจะใชเ้วลาประมาณ 6 สัปดาห์ 

4.   โรคแพ้อาหาร 

การท่ีนกักีฬาตอ้งเดินทางไปแข่งขนันอกสถานท่ีต่างเมือง บ่อยคร้ังท่ีนกักีฬาไดรั้บประทาน

อาหารแปลกๆโยไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าตนเป็นโรคแพอ้าหารนั้นๆ จึงเกิดอาการแพจ้นท าให้

สมรรถภาพทางกายลดลง จนเป็นผลเยต่อการแข่งขนั การแพอ้าหารบางกรณีอาจเกิดจากการแพ้
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อาหารบางอย่าง โดยเฉพาะอาหารทะเล ไดแ้ก่พวก กุง้ หอย ปู ปลา ท าให้เกิดเป็นลมพิษ หนา้บวม 

แน่นหนา้อก หอบ หายใจไม่ออก อาการดงักล่าวแสดงวา่แพม้าก จ าเป็นตอ้งช่วยโดยการฉีดยา ยาท่ี

ใชไ้ดแ้ก่ อะดรีนาลิน (Adrenalin)  ยาบรรจุในหลอดมีปริมาณ 1 ซี.ซี. ใชฉี้ดเขา้กลา้มเน้ือใตผ้ิวหนงั

ขนาด 0.3 – 0.6 ซี.ซี. ตามความรุนแรง จากนั้นใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน แต่ถา้มีอาการ

แพอ้าหารเพียงแต่ลมพิษข้ึน อาจใชย้าแกแ้พพ้วก ไพริตอน (Piriton) 1 เม็ด ทุกๆ 4 ชัว่โมง หรือินซิ

ดาล (Incidal) 1 เมด็ ทุก 4 ชัว่โมง ผลขา้งเคียงของยาดงักล่าวจะท าใหมี้อาการง่วงนอน มึนศีรษะ 

ดงันั้นเพื่อการหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าว ในการจดัอาหารให้นกักีฬารับประทานระหว่าง

ฝึกซอ้มและแข่งขนั จึงควรสอบถามนกักีฬาเก่ียวกบัโรคแพอ้าหาร เพื่อหลีกเล่ียงอาหารท่ีนกักีฬาไม่

สามารถรับประทานได้หรือเพื่อจดัรายการอาหารพิเศษข้ึนส าหรับนักกีฬาท่ีเป็นโรคแพอ้าหาร

โดยเฉพาะ 

5.   อาหารเป็นพษิ 

อาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีมีสารเคมีเจือปน เช่น รับประทานอาหาร

เห็ดผิดประเภท หอยบางชนิดหรืออาจเกิดจากอาหารท่ีมีเช้ือโรคปะปน เช่น  อาหารบูดเสีย มีกล่ิน

ผดิปกติหรือมีฟอง อาหารดงักล่าวไม่ควรน ามารับประทาน 

อาการท่ีเกิดจากอาหารเป็นพิษคือ ปวดทอ้ง อาเจียน ทอ้งร่วง อาจมีการชกักระตุก ม่านตา

ขยาย หรือหดเล็ก ขากรรไกรแข็ง การช่วยเหลือผูป่้วยท่ีอาหารเป็นพิษในเบ้ืองตน้ ให้น าเกลือทาง

เส้นเลือดด า ให้ยาตามอาการและรีบน าส่งโรงพยาบาลโดย ด่วน และถ้าหากว่าเพิ่งรับประทาน

อาหารเขา้ไป อาจช่วยลว้งคอใหอ้าเจียนออกมาใหห้มด 

6.   ปวดศีรษะ ปวดประจ าเดือนและปวดฟัน 

ความเจ็บปวดเป็นอาการของโรค  ไม่ใช่เป็นโรคโดยตรง ดงันั้นการใชย้าเพื่อระงบัอาการ

ปวดจึงเป็นการรักษาท่ีปลายเหตุ ไม่ใช่เป็นการขจดัท่ีตน้เหตุ เช่น การใชเ้พื่อระงบัอาการปวดฟันจะ

ช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดไดเ้พียงชัว่ขณะ ถา้ไม่ท าการรักษาฟัน อาการปวดฟันจะกลบัมาอีกและถา้

ปล่อยไวเ้น่ินนานโดยไม่ไดรั้บการรักษา อาจก่อปัญหายุง่ยาก ตามมาในภายหลงั 

การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ  ปวดประจ าเดือนและปวดฟัน แบ่ง ออกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ 
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 6.1    ยาระงบัปวดท่ีไม่เสพติด (Non – Narcotic Analgesic) ส่วนใหญ่ยาประเภทน้ี

จะมีสรรพคุณในการลดไขอ้ยูด่ว้ย จึงนิยมเรียกวา่ยาระงบัปวด ลดไข ้ยาบางตวัจะมีสรรพคุณลดการ

อกัเสบดว้ย ตวัอยา่งยาชนิดน้ีไดแ้ก่ แอสไพริน (Aspirin) และพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นตน้ 

 6.2    ยาระงบัปวดท่ีเสพติด (Nacrotic Analgesic) ตวัอย่างของยาชนิดน้ี ได้แก่ 

มอร์ฟิน (Morphine) และโคเดอีน (Codeine) ยาในกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิในการระงับความเจ็บปวดได้

มากกวา่แอสไพรินแต่เน่ืองจากเสพติดได ้มอร์ฟีนจึงไดรั้บการควบคุมการใชอ้ยา่งใกลชิ้ดเป็นพิเศษ

และแพทยเ์ท่านั้นท่ีเป็นผูใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ขอ้ควรค านึงในการใช้ยาระงบัปวด ลดไข ้คือ การใช้ยาควรใช้ในระยะเวลาสั้ นๆ เท่าท่ี

จ  าเป็นถา้อาการไม่ทุเลาตอ้งปรึกษาแพทยแ์ละการขจดัความเจ็บปวดบางชนิดตอ้งขจดัท่ีสาเหตุ เช่น 

ปวดฟัน ควรปรึกษาทนัตแพทย ์เป็นตน้ 

7.   ปวดบวมกล้ามเนือ้ เอน็และข้อต่อ 

อาการปวดบวมกล้ามเน้ือ เอ็นและขอ้ต่อ มกัเกิดข้ึนกับนักกีฬาท่ีฝึกซ้อมอย่างหนัก ใช้

อวยัวะส่วนนั้นมากจนเกินไปหรือไดรั้บอุบติัเหตุ การใชย้าเป็นเพียงการรักษาเบ้ืองตน้เท่านั้น ยาท่ี

นิยมใชก้นัมากมีดงัน้ี 

 7.1  ยาทา แบ่งออกเป็นกลุ่มตามชนิดของตวัยา คือ 

  ก.  กลุ่มยาซาลิไซเลท (Salicylate) สารประเภทซาลิไซเลทเป็นยาลดการ

อกัเสบและลดการเจ็บปวด  ยาทาส่วนใหญ่เป็นตวัยาท่ีผสมสารอนุพนัธ์ของยาประเภทซาลิไซเลท 

ตวัยาท่ีไดผ้ลซึมผา่นผวิหนงัไดดี้ ไดแ้ก่ เมทิลซาลิไซเลท (Methyl Salicylate) และไดเอททิลซาลิไซ

เลท (Diethyl Salicylate) อตัราส่วนผสมของเมทิลซาลิไซเลทมีตั้งแต่ 10 – 20 เปอร์เซ็น ถา้เปอร์เซ็น

สูงจะลดอาการปวดไดดี้ แต่มีขอ้เสียคือ อาจจะระคายเคืองต่อผิวหนงัได ้นอกจากตวัยาดงักล่าวแลว้ 

ยาทาอาจมีตวัยาอ่ืนๆ เช่น เมนทอล การบูร เป็นตวัยาท่ีท าให้รู้สึกร้อนและมีกล่ินเฉพาะ ตวัอยา่ง ยา

ทา กลุ่มซาลิไซเลท เช่น ยาหม่อง น ้ามนัระก า ขององคก์ารเภสัชกรรม เคา้น์เตอร์เพน (Counterpain) 

สโลนบาลม์ (Slonbalm) อินทราจิน เจล (Intralgin Gel) เป็นตน้ 

ขอ้ควรระวงัในการใชย้าทาคือ ไม่ควรใช้ทาผิวหนงัเด็กเล็กหรือผิวหนงัคนชรา ไม่ควรใช้

ทาส่วนของร่างกายท่ีผวิหนงับาง เช่น ใบหนา้ อวยัวะเพศ  เพราะจะเกิดอาการบวม แพย้าได ้

  ข.   กลุ่มตวัอยาลดการอกัเสบ  (Nonsteroidal Anti – Infalmmatory Drugs 

= NSAIDs) ยาประเภทน้ีจะมีตวัยาลดอาการอกัเสบเป็นส่วนประกอบหลกั แต่การใชต้อ้งระวงัการ
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แพย้าได้ในบางคนเช่น พีนิวบิวตาโซน (Phenulbutazone) นิฟลูมิก แอซิด (Niflumic Acid) ช่ือ

ทางการคา้ เช่น บิวตาโลนครีม (Butalon Cream)  

  ค.  กลุ่มตวัยาท่ีมีสารอ่ืนๆ นิยมใช้สารประเภทฮอร์โมนชนิดท่ีลดการ

อกัเสบไดดี้ ไดแ้ก่ คอร์โคสเตอรอยด์ (Cortecosteriod) เป็นสารท่ีสกดัจากต่อมหมวกไต ช่ือทางการ

ค้า เช่น โมบิแลท (Mobilat) เป็นสารท่ีสกัดจากต่อมหมวกไต ช่ือทางการค้า เช่น โมบิแลท 

(Mobilat)  

7.2 ยารับประทาน ใช้ในกรณีท่ีมีการปวดเกร็งกลา้มเน้ือ ตวัอย่าง ยา ไดแ้ก่ ไมโอเมทอล 

(Myomethol) ขนาดใช ้1-2  เม็ด วนัละ 4 เวลาหลงัอาหาร หรือนอร์เจสิก (Norgesic) ขนาด 1-2 เม็ด

วนัละ 4  เวลาหลงัอาหาร 

8.   โรคเท้านักกฬีา  

โรคเทา้นกักฬาทางการแพทยเ์รียกวา่ “อีพิเดอร์โมฟายโตซีส” (Epidermophytosis) เป็นตน้ 

โรคท่ีเกิดกับนักกีฬาท่ีใส่รองเท้าหมกัหมม เท้าเปียช้ืนเป็นประจ า แล้วปล่อยทิ้งไวไ้ม่ท าความ

สะอาด ท าใหเ้กิดเช้ือราและแบคทีเรียข้ึนตามซอกเทา้และบริเวณรอบๆเทา้ 

อาการของโรคคือ จะคนับริเวณซอกน้ิวเท้า เป็นผื่นแดงและมีกล่ินเหม็น  การป้องกัน

สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งพยายามรักษาเทา้ให้แห้งเป็นประจ า สวมถุงเทา้ รองเทา้ท่ีสะอาด เปล่ียน

ถุงเทา้ทุกวนั และควรหลีกเล่ียงการใชถุ้งเทา้ รองเทา้กบัผูอ่ื้น 

การรักษาคือ ถา้ลกัษณะแผลมีการอกัเสบ เป็นเม็ดน ้ า ผื่นแดง ให้เจาะน ้ าออก อยา่เกา ควร

แช่เทา้ในด่างทบัทิมละลายน ้ าอุ่นเป็นสีชมพูอ่อนๆ แช่วนัละ 2 – 3 คร้ัง ละ 15 – 30 นาที จะช่วย

บรรเทาอาการได้ ส าหรับยาท่ีใชรั้กษาไดแ้ก่ ยาฆ่าเช้ือรา ช่ือทางการคา้ เช่น อนัเด็กซ์ (Undex) โท

นาฟ (Tonaf) เป็นตน้ ยารับประทานไดแ้ก่ กริซีโอฟลูวิน (Griseofulvin) ช่ือทางการคา้ เช่น ฟลูวิน 

(Fluvin) ชนิดเม็ดๆ ละ 125 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม  ผูใ้หญ่รับประทาน 500 มิลลิกรัมต่อวนั 

เด็กใหล้ดลงตามส่วน เป็นตน้ 

9.   โรคผวิหนังนักกฬีา 

นกักีฬาตอ้งฝึกซอ้มหรือแข่งขนักีฬาสนามกลางแจง้ กลางแดด เป็นเวลานานๆ หรือแข่งขนั

ในสถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย อาจท าให้มีปัญหาเก่ียวกบัผิวหนังได้ ส าหรับอาการทางผิวหนังท่ีพบได้

บ่อยๆในนกักีฬา ไดแ้ก่ 
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 9.1  ผิวหนงัไหมแ้ตกจากแสงแดด มกัเกิดกบัส่วนของร่างกายท่ีอยูน่อกร่มผา้ เช่น 

ใบหนา้ แขนและมือ ท าใหผ้วิแดง ปวดแสบปวดร้อน แตกเป็นแผล อาจอกัเสบเกิดอาการไขรุ้นแรง 

การป้องกันและรักษาท่ีได้ผลคือ ควรทาด้วยน ้ ามันท่ีประกอบด้วยสารประเภทโฮโมซาเลท 

(Homosalate) โอลีฟออย (Olive Oil) ลาโนลิน (Lanolin) ทาก่อนหรือหลงัการฝึกซอ้มหรือแข่งขนั 

 9.2  หนงัแตกจากความเยน็ มกัเกิดข้ึนกบันกักีฬาท่ีอยู่ในอากาศร้อนและตอ้งไป

แข่งขันในต่างถ่ินท่ีมีอุณหภูมิหนาวเย็น อาการคือ จะคัน ผิวหนังมีจุดแดงๆ ข้ึนเป็นหย่อมๆ 

โดยเฉพาะส่วนท่ีผิวหนงัอ่อนนุ่ม ไดแ้ก่ หน้า ตน้ขา การใช้ครีมท่ีมีลาโนลินเป็นองค์ประกอบทา

เป็นประจ า วนัละ 1-2  คร้ัง จะช่วยป้องกนัหรือลดการแตกของผิวหนงัได ้ตวัอยา่งยาท่ีใช ้เช่น เบบ้ี

ออย (Baby Oil) เบบ้ีโลชัน่ (Baby Lotion) และนีเวยี (Nivea Skin Lotion) เป็นตน้ 

 9.3   ผิวหนงัเป็นเช้ือรา มกัพบบริเวณท่ีอกัช้ืน มีเหง่ือออกเป็นประจ า เช่น บริเวณ

น้ิวเทา้ ขาหนีบ ขอ้พบั และซอกขา อาการท่ีพบคือ จะคนับริเวณดงักล่าว อาจมีแผลอกัเสบเป็นเม็ด

น ้า ผืน่แดง การรักษาใหใ้ชย้าเช่นเดียวกบัยารักษาโรคเทา้นกักีฬา 

10.   ภาวะเลอืดออก 

ภาวะเลือดออกในนกักีฬาท่ีพบไดบ้่อยๆ ไดแ้ก่ เลือดออกทางผิวหนงั เลือดออกจากแผล  ท่ี

จมูกและปาก ในนกักีฬาท่ีตอ้งมีการปะทะกนัอยา่งรุนแรง เช่น กีฬามวย 

ถ้ามีเลือดออกทางผิวหนัง ระยะแรกควรรีบใช้ความเย็นประคบให้หลอดเลือดหดตัว 

หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว อาจใช้ยาประเภทละลายเลือดท่ีออกมาแทรกในผิวหนัง  เช่น ยาทา

ประเภทท่ีมีตวัยาช่วยลดละลายเลือด ไดแ้ก่ ฮีพารินอยด์ (Heparinoid) ช่ือทางการคา้ เช่น ฮีรูดอยด ์

(Herudoid) ทรอมโบพอบ (Thrombophob) เป็นตน้ 

ส าหรับเลือดออกจากแผลท่ีจมูกและปาก การใชย้าส่วนใหญ่ใชเ้พื่อหยุดการไหลของเลือด 

ยาท่ีนิยมใชคื้อ อะดรีนาลีน (Adrenalin)  1 : 1,000 (1 Amp = 1 : 1,000 ผสมน ้ ากลัน่อตัรา 1 : 1 หรือ 

1 : 2 ) ชุบผา้สะอาดลงท่ีบาดแผลไว ้ควรใชร่้วมกบัความเยน็ เช่น ผา้หุ้มกอ้นน ้ าแข็งประคบร่วมตรง

จุดท่ีเลือดออก ถา้เป็นเลือดออกจากจมูก ควรใชค้วามเยน็ประคบสองขา้งจมูกและหนา้ผาก ในกรณี

เลือดออกในปากใหอ้มบว้นยาดงักล่าวหรืออมผา้ชุบอะดรีนาลิน 
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การใช้ยาท าลายเช้ือหรือยาฆ่าเช้ือ 

ยาท าลายเช้ือหรือยาฆ่าเช้ือ (Antiseptics) เป็นชนิดของยาท่ีสามารถใชย้บัย ั้งหรือท าลายการ

ติดเช้ือ ท่ีสามารถใช้บนผิวหนงัหรือเน้ือเยื่อต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตไดโ้ดยไม่ท าลายเน้ือเยื่อต่างๆของ

ร่างกาย ยาท าลายเช้ือหรือยาฆ่าเช้ือท่ีนกักีฬาใชก้นับ่อยๆมีดงัน้ี 

1.  ยาแดง  (Mercurochrome or Merbomin)  เป็นยาท่ีใช้ระงบัเจริญเติบโตของเช้ือ ไม่ใช่

เป็นยาฆ่าหรือท าลายเช้ือ ใช้ทาแผลสดท่ีไม่มากนัก เป็นยาทาภายนอก ไม่ควรใช้ทาแผลในปาก 

เน่ืองจากมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ 

2.  ทิงเจอร์ไอโอดีน (Tincture Iodine) เป็นยาใชส้ าหรับใส่แผลสด มีฤทธ์ิท าลายเช้ือไดดี้ มี

พิษนอ้ย ราคาถูก ท าลายเช้ือแบคทีเรียไดท้ั้งสภาวะท่ีก าลงัเจริญเติบโตและสภาพท่ีก าลงัสร้างเกราะ

ป้องกนัตนเอง 

3.  ด่างทบัทิม (Potassiumpermanganese = KMNO₄) ใชส้ าหรับท าความสะอาดบาดแผล

บนผวิหนงั 

4.  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(Hydrogenperoxide = H₂O₂) เป็นสารท่ีไม่ถาวร ละลายน ้ าได้

ง่ายปัจจุบนัใชไ้ฮโดรเจนเปอร์ออกไวด์ 3 เปอร์เซ็นต์ ใชช้ะลา้งแผลเน่าเป่ือย เน้ือตาย แต่ไม่เหมาะ

ส าหรับแผลท่ีเป็นโพรง ไม่มีทางออก 

5.  กรดบอริก (Boric Acid) ใชเ้ป็นยาระงบัเช้ือ เช่น ลา้งตา บว้นปาก ใส่แผลสดและทาโร

คิวหนงับางชนิดจากเช้ือรา 

6.  แอลกอฮอล์ (Alcohol) ท่ีนิยมใช้เป็นชนิดเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl  Alcohol) มีความ

เขม้ขน้ 70 เปอร์เซ็นต ์ความเขม้ขน้น้ีให้ผลในการฆ่าเช้ือไดดี้ท่ีสุด แอลกอฮอล์ให้ทารอบๆ แผล ถา้

ถูกแผลจะแสบ นอกจากน้ียงัใชแ้อลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเช้ือผิวหนงัก่อนฉีดยา ผา่ตดัเล็กๆ นอ้ยๆ ใช้

เป็นยาลา้งแช่เคร่ืองฉีดยา เป็นตน้ 

 

กระเป๋ายาและเคร่ืองเวชภัณฑ์ (The Medical Bag)  

ในระหวา่งการฝึกซอ้มหรือแข่งขนักีฬา เจา้หนา้ท่ีท่ีมีทีมกีฬาควรจดักระเป๋าย  าส าหรับบรรจุ

ยาและเคร่ืองเวชภัณฑ์ท่ีจ  าเป็นไวใ้ห้พร้อมอยู่เสมอ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้สะดวกใน

ภาคสนาม ส าหรับส่ิงท่ีควรมีในกระเป๋ายาและเคร่ืองเวชภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1.   ถุงเยน็ ( Ice Pack) หรือสเปยค์วามเยน็ เช่น P.R. Spray 
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2.  อุปกรณ์ปฐมพยาบาลละบาดแผลเบ้ืองตน้ ได้แก่ ผา้ก๊อซ (Gauaze Bandages) ผา้ยืด 

(Elastic Bandages) ผา้ยืดแบบติดแน่น (Elastoplast Dressings) ผา้เทป (Tape) ส าลีพนัปลายไม ้

(Cotton Wool) ส าลี หรือผา้ท่ีฆ่าเช้ือ (Sterile Dressings) ปลาสเตอร์ยา (Plaster and Surgical Tape) 

และน ้ายาท าความสะอาดบาดแผล 

3.  อุปกรณ์ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ กรรไกตดัเล็บ (Nail Clippers) กรรไกร (Scissors) ไฟฉาย (Torch) 

ถุงมือยาง(Dispposable Plastic Gloves) ปรอทวดัอุณหภูมิ (Thermometer) เป็นตน้  

4.  ยา (Drugs) ไดแ้ก่ ยาแกป้วด (Analgesics) ยาแกอ้กัเสบ (Aniti-inflammatory Drugs) ยา

ปฏิชีวนะ (Antibiotics) ยาบรรเทาอาการทอ้งร่วง (Anti-diarrhea) ยาแกไ้อ (Cough Medicines) ยา

แกอ้าเจียน แกเ้มา (Anti-Emetics) ยาแกค้นั (Anti-Histamines) ยาฆ่าเช้ือ (Antiseptic Ointments) ยา

ขบัปัสสาวะ (Diuretics) ยาอะดรีนาลิน (Adrenalin) และกลูโคส (Glucose)  

 

การใช้สารกระตุ้นหรือสารต้องห้ามกบันักกฬีา 
สารกระตุน้หรือสารตอ้งห้าม (Doping) คือ ยาหรือสารเคมีตลอดจนวิธีการท่ีคนเราคิดคน้

ข้ึนโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักีฬา ซ่ึงคณะกรรมการแพทยใ์น

คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ ไอ.โอ.ซี. (I.O.C.) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “Doping” ว่า 

หมายถึง การใช้สารหรือยาท่ีประกาศห้ามใช้และการปฏิบติัด้วยวิธีการต่างๆทั้งยงัเก่ียวขอ้งกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการกีฬาและวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพราะถือไดว้า่เป็นการอสดงออก

ถึงความไม่ยุติธรรม เป็นการเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้ เป็นการได้ชัยชนะมาโดยไม่มีน ้ าใจนักกีฬา 

ดงันั้นในการแข่งขนักีฬาคร้ังส าคญัๆ เช่น กีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ การแข่งขนัชิงแชมป์

โลก การแข่งขนัชิงแชมป์เอเซีย การแข่งขนักีฬาแห่งชาติหรือแมแ้ต่ในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่คร้ังท่ี 27 (องครักษ์เกมส์, ธนัวาคม 2541) เป็นตน้มา จึงตอ้งมีการควบคุม

การใชส้ารกระตุน้หรือสารตอ้งห้ามในนกักีฬา เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้นกักีฬาเอารัดเอาเปรียบซ่ึง

กนัและกนั และท าใหก้ารแข่งขนักีฬาด าเนินไปอยา่งยติุธรรม 

สารกระตุ้นบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม (ตามกฎของคณะกรรมการโอลมิปิกสากล) คือ 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสารหรือยาท่ีหา้มใช ้

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวธีิการท่ีหา้มใช ้

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มยาท่ีใชไ้ดอ้ยา่งมีขอ้จ ากดั 
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1.   กลุ่มสารหรือยาที่ห้ามใช้ (Prohibited Classes of Substances) ประกอบดว้ย 5 กลุ่ม

ยอ่ยคือ 

 1.1  สารกระตุน้ (Stimulants) หมายถึง สารหรือยาท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท 

นกักีฬาจะใชย้าน้ีเพื่อลดอาการเหน็ดเหน่ือยและเพิ่มความกระฉบักระเฉงวอ่งไว การใชส้ารกระตุน้

การท างานทางท่ีผิดจะมีผลขา้งเคียงท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะนกักีฬาท่ีใชส้าร

กระตุน้น้ีติดต่อกนัเป็นเวลานานได ้เช่น ความดนัโลหิตสูง อุณหภูมิของร่างกายสูง การเตน้ของ

หวัใจเพิ่มข้ึนอยา่งผดิปกติ เกิดความกา้วร้าวและความกงัวลใจ เบ่ืออาหาร เป็นตน้ 

 สารหรือยาในกลุ่มน้ีพบบ่อย ได้แก่ Amineptine, Amphetamines, Bromantan, 

Caffeine*,coacaine, ephehedrines,**Sallbutamol,***และ Turbutaline*** เป็นตน้ 

 หมายเหตุ :  อนุญาตให้ใชส้ารหรือยากลุ่มน้ีเฉพาะภายนอก เช่น หยอดตา หยอด

หรือพ่นจมูก รวมทั้งการใช้สารท่ีท าให้หลอดเลือดหดตวั เช่น Adrenaline ร่วมกบัการใช้ยาชา

เฉพาะท่ีได ้

 * Caffeine  ตอ้งมีปริมาณไม่เกิน 12 ไมโครกรัม (micrograms) ต่อมิลลิลิตรของ

ปัสสาวะ หากเกินกวา่น้ีถือวา่มีความผดิจากการใชส้าร Caffeine มากกวา่ปกติ 

 ** Ephedrines ครอบคลุมประสาทประเภทเดียวกนัหลายตวั คือ 

  -   Ephedrines, Caffeine และ Methylphedrine ตอ้งมีปริมาณไม่เกิน 10 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของปัสสาวะ 

  -   Phenylpropanolamine, Pseudophedrine ต้องมีปริมาณไม่เกิน 25 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของปัสสาวะ 

  ถา้สารประเภทน้ีหลายตวั ปริมาณของสารแต่ละตวัท่ีพบหากรวมกนัแลว้

เกิน 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของปัสสาวะถือวา่มีความผดิ 

  ***อนุญาตเฉพาะการใช้แบบพ่นและแพทย์ผูส้ั่งใช้ต้องแจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรใหค้ณะกรรมการควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้ม ทราบก่อนการแข่งขนัวา่ใชเ้พื่อการรักษา

เท่านั้น 

 1.2  สารเสพติด (Narcotics)  เป็นยาระงบัความเจ็บปวดชนิดเสพติดท่ีออกฤทธ์ิต่อ

ระบบประสาท นกักีฬาจะใชย้าน้ีเพื่อลดหรือระงบัความเจ็บปวด การใชย้าแกป้วดประเภทเสพติด 

(Narcotics) ในทางท่ีผิดจะท าให้เกิดปัญหาต่อระบบหายใจ มีอาการคล่ืนไส้และอาเจียน ขาดความ
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ส ารวมและเกิดการติดยาในท่ีสุด สารกระตุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่  Dextromoramide, Morphinne, 

Pentozocine, Pethidine เป็นตน้ 

หมายเหตุ : อนุญาตให้สารเสพติดท่ีมีฤทธ์ิระงบัอาการไอ เช่น Codeine, Propoxyphene, 

Dextropropxyphene และ Diphdrocodeine ได ้

 1.3  สารอนาบอลิก (Anabolic Agents) แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

  ก.  Anabolic Androgenic Steroids (AAS)  เป็นสารสังเคราะห์ท่ีสร้าง

ข้ึนมาเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างกลา้มเน้ือของผูป่้วย การใช้สารกลุ่มน้ีตอ้งอยู่ในความดูแล

ของแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด เพราะเกิดอนัตรายไดรุ้นแรง คือท าให้มีการรบกวนสมดุลของฮอร์โมนใน

ร่ายกาย เป็นการเพิ่ม  อัตราเ ส่ียงต่อโรคตับและโรคหัวใจ ตัวอย่างของสารกลุ่มน้ีได้แก่ 

Androstenedione, Gestrinone, Metenolone และ Testosterone เป็นตน้ 

  ข.  Beta-2agonists เป็นสารท่ีมีผลขา้งเคียงในลกัษณะกล่อมประสาท 

ตวัอยา่งของสารกลุ่มน้ีไดแ้ก่  Salbutamol, Terbutaline, Fenoterol Bambuterol Terbutaline และ 

Salmeterol เป็นตน้ 

 1.4  ยาขบัปัสสาวะ (Diuretics) เป็นยาท่ีใช้ในการรักษาโรคหัวใจ โรคตบั โรคไต

และคลายเครียด ยาขบัปัสสาวะถูกน ามาใชใ้นทางท่ีผิดในการกีฬาเพราะเหตุผลหลกั 2 ประการ คือ 

(1) ท าใหน้ ้าหนกัลดอยา่งรวดเร็วในกีฬาประเภทท่ีจ ากดัน ้าหนกัและ (2) เพิ่มอตัราการผลิตปัสสาวะ

ของนกักีฬา เพราะมีความเช่ือวา่จะท าใหก้ารตรวจหาสารตอ้งหา้มท าไดย้ากข้ึน 

อนัตรายของยาขบัปัสสาวะ เกิดจากการเสียน ้ าจากร่างกายของนักกีฬา ท าให้มีน ้ าไม่

เพียงพอ (นอ้ยไป) ส าหรับการท างานของร่างกายในสภาวะปกติ การเสียน ้ามากๆ จะส่งผลต่อระบบ

ไตและหัวใจท าให้ระบบดงักล่าวหยุดการท างานและอาจเป็นอนัตรายถึงแต่ชีวิตได ้การใช้ยาขบั

ปัสสาวะในทางท่ีผดิจะท าใหเ้กิดอาการอ่อนเพลีย และหนา้มืดตาลาย กลา้มเน้ือเป็นตะคริว ปวดหวั

และคล่ืนไส้ ตวัอย่างของยาประเภทน้ีได้แก่ Acetazolamide, Bumentanide, Chlortalidone, 

Furosemide, Mersalyl,Spironolactone และ Triamterene เป็นตน้ 

 1.5  เปปไทด์ และสารท่ีมีคุณสมบติัทางเคมีมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาเก่ียวข้องกัน

(Peptide Hormones,Mimetice and Analogues) นกักีฬาใชส้ารในกลุ่มน้ีในทางท่ีผิด ดว้ยเหตุผลเพื่อ

ใชเ้ป็นสารกระตุน้ท าใหร่้างกายสร้างสเตรอยดเ์พิ่มข้ึน เสริมสร้างกลา้มเน้ือ ซ่อมแซมเน้ือเยื่อและท า

ให้ร่างกายสามารถจบัออกซิเจนไดดี้ยิ่งข้ึน อนัตรายของการใช้  (Peptide Hormones,Mimetice and 
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Analogues) นั้นยากท่ีจะระบุลงไปวา่มีอนัตรายแค่ไหนต่อนกักีฬาเมท่อน ามาใชใ้นทางท่ีผิด เพราะ

ทุกคนมีฮอร์โมนไม่เท่ากนั ตวัอยา่งของสารกระตุน้กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Chorionic Gonadotrophin ( HCG 

), Pituitry and Synthetic Gonadotrophins (LH), Corticotrophin (ACTH), Growth Hormone (GH), 

Insulin-like Growth Factor (IGF-1), Erythropoietin (EPO) และ Insulin (ใชเ้ฉพาะการรักษาและมี

ใบรับรองแพทยเ์ท่านั้น) 

2. กลุ่มวธีิการทีห้่ามใช้ (Prohibited Methods) ได้แก่ 

2.1 วธีิการทางเภสัชวทิยา เคมีและอ่ืนๆ เพื่อใหปั้สสาวะเปล่ียนคุณสมบติัป้องกนัไม่ให้สาร

ตอ้งห้ามออกมาในปัสสาวะ การสวนปัสสาวะ การแอบเปล่ียนคุณสมบติัของปัสสาวะและการ

สับเปล่ียนตวัอยา่งปัสสาวะขณะเก็บตรวจ 

3.  กลุ่มยาที่ใช้ได้อย่างมีข้อจ ากัด (Classes of Drugs Subject to Certain Restrictions) 

สารหรือยาท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่  

 3.1  แอลกอฮอร์ (Alcohol) ข้ึนอยูก่บักฎของสหพนัธ์กีฬานานาชาติ 

 3.2  กญัชา (Marihuana) ข้ึนอยูก่บักฎของสหพนัธ์กีฬานานาชาติ 

 3.3  ยาฉีดเฉพาะท่ี (Local Anesthetics) ยาส่วนใหญ่ เช่น bupivacain, Procaine 

และ Lidocain ใชไ้ดย้กเวน้ Cocaine และตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขคือใชฉี้ดเฉพาะท่ีหรือฉีดเขา้ขอ้เพื่อ

การรักษาเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายใตก้ารวินิจฉัยของแพทยเ์ท่นั้นและตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ยกเวน้ การใชท้างทนัตกรรม 

 3.4  คอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corticosteroids) เป็นสารตอ้งห้ามท่ีมีขอ้ยกเวน้ในกรณี

ต่อปน้ี 

 -  ใชเ้ฉพาะในการรักษาอาการเก่ียวกบัโรคหู ตา จมูกและผวิหนงั 

 -   ใชโ้ดยการสูดหายใจเขา้ (หยอดหรือพน่จมูก) 

 -  ใชฉี้ดเขา้ขอ้หรือฉีดเฉพาะท่ี 

แพทยท่ี์สั่งใชย้าพน่จมูกหรือฉีดเฉพาะท่ี หรือฉีดเขา้ขอ้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ

คณะกรรมการควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มก่อนการแข่งขนั 

 3.5  เบตา้-บล็อกเกอร์ (Beta-Blockers) เป็นกลุ่มสารหรือยาท่ีใช้ในการรักษาโรค

ความดนัโลหิตสูงและความผดิปกติของการเตน้ของหวัใจ แพทยท่ี์สั่งให้ใชย้าในกลุ่มน้ีตอ้งแจง้เป็น
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ลายลกัษณ์อกัษร แต่ห้ามใชใ้นกีฬาท่ีตอ้งใช้สมาธิ เช่น ยิงปืน เป็นตน้ ตวัอย่างของยากลุ่มน้ีไดแ้ก่ 

Propranolol, Betaxolol, Levobunolol, Metoprpolol, Nadolol, Notaiol และ Timmolol เป็นตน้ 

 

สรุปชนิดของการใช้สารหรือยาบางกลุ่ม 

 

 

หมายเหตุ : * บางประเภทกีฬา 

สารกระตุน้หรือยาท่ีนกักีฬาไดรั้บเขา้ไปนั้นจะอยู่ในร่างกายของคนแต่ละคนไดน้านไม่

เท่ากนัข้ึนอยู่กบักระบวนการทางชีววิทยา สรีรวิทยาของร่างกายแต่ละคนท่ีมีปฏิกิริยาแตกต่างกนั 

นอกจากนั้นยงัข้ึนอยูก่บัขนาดของยาท่ีใช ้จ  านวนคร้ังและระยะท่ีใชอี้กดว้ย แต่พอประมาณไดด้งัน้ี 
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           บัญชีรายช่ือตัวอย่างของสารกระตุ้นหรือสารต้องห้ามซ่ึง  

         คณะกรรมการโอลมิปิกสากลประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 

           (List of Examples of Prohibited Substances : 1st January 2000) 

Stimulants : 

Amineption, Amfepramone, Amiphenazole, Amphetamine, Bambuterol, Bromantan, Caffeine, 

Carphedon, Cathine, Cocaine, Cropropamide, Crotethamide, Ephedrine, Etamivan, 

Etilamphetamine, Etilefrine, Fencamfamin, Fenetylline, Fenfluramine, Formoterol, Heptaminol, 

Mefenorex, Mephentermine, Mesocarb, Methamphetamine, Methoxyphenamine, 

Methylenedioxyamphetamine, Methylephedrine, Methyphenidate, Nikethamide, 

Norfenfluramine, Parahydroxyamphetamine, Pemoline, Pentetrazol. Phendimetrazine, 

Phentermine, Phenylephrine, 

Phenylpropanolamine, Pholedrine, Pipradrol, Prolintane, Propylhexedrine, Pseudoephedrine, 

Reproterol, Salbutamol. Salmeterol, Selegiline, Strychine, Terbutaline. 

Narcotics : 

Buprenorphine, Dextromoramide, Diamorphine (Heroin), Hydrocodone, Methadone, Morphine, 

Pentazocine, Pethidine. 

Anabolic Agents : 

Androstenediol, Androstenedione, Bambuterol, Boldenone, Clenbuterol, Clostebol, Danazol, 

Dehydrochlormethyltestosterone, Dehydroepiandrosterone (DHEA), Dihydrotestosterone, 

Drostanolone, Fenoterol,Fluoxymesterone, Fomebolone, Formoterol, Gestrinone, Mesterolone, 

Metandienone, Metenolone, Methandriol, Methyltestosterone, Mibolerone, Nandrolone, 19-

Norandrostenediol.19-Norandrostenedione, Norethandrolone, Oxandrolone, Oxymesterone, 

Oxymetholone, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, Stanozolol, Terbutaline, Testosterone, 

Trenbolone, 

Diuretices : 

Acetazolamide, Bendroflumethiazide, Bumetanide, Canrenone,Chlortalidone, Ethacrynic Acid, 

Furosemide, Hydrochlorothiazide, Indapamide, Mannitol 
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Masking Agents : 

Bromantan, Diuretics (See Above), Epitestosterone, Probenecid. 

Peptide Hormones, Mimetics and analogues : 

ACTH, Erythropoietin (EPO), HCG*, Insulin, LH*, Clomiphene*, Cyclofeni&, Tanoxifen*, 

*Prohibited in Males Only. 

Beta Blockers : 

Acebutolol, Alprenolol. Atenolol, Betaxolol, Bisprolol, Bunolol, Carteolol, Celiprolol, Esmolol, 

Labetalol, Levobunolol, Metipranolol, Metrprolol, Nadolol, Oxorenolol, Pindolol, Propranolol, 

Sotalol, Timolol. 

                    ทีม่า : ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกฬีา, การกฬีาแห่งประเทศไทย 

 

ปริมาณของสารหรือยาทีต่รวจพบและถือว่าอาจมีความผดิ 

 1. Caffeine    มากกวา่  12 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 2. CarboxyTHC    มากกวา่  15 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 

 3. Cathine    มากกวา่  5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 4. Ephedrine    มากกวา่  10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 5. Epitestosterone   มากกวา่  200 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 

 6. Methylephedrine   มากกวา่  10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 7. Morphine    มากกวา่  1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 8. 19-Norndrosterone   มากกวา่  2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 

 9. 19-Norandrosterone  มากกวา่  5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 

 10. Phenylpropanolamine  มากกวา่  25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 11. Pseudoephedrine   มากกวา่  25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 12. Salbutamol (Out-of-Competition Testing) มากกวา่  500 นาโนกรัม /

มิลลิลิตร 

 13. Testosterone per Epitestosterone (T-E ratio) มากกวา่  6 

                      ทีม่า : ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกฬีา, การกฬีาแห่งประเทศไทย 
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สรุป 
 เวชศาสตร์การกีฬาเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งพฒันา ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ตลอดจนการ

บ าบดัรักษาและแกไ้ขการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา ท าให้ไดท้ราบถึง

สาเหตุของการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนเสมอๆ รวมถึงวิธีการป้องกนัและรักษาการบาดเจ็บต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

รวมถึงการใชย้าเพื่อฟ้ืนฟูสภาพจากการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย และการใชส้ารกระตุน้ 

 การบาดเจ็บจากการกีฬาเกิดข้ึนหลายแบบ หลายชนิด ซ่ึงบางชนิดนักกีฬาหือผูฝึ้กสอน

สามารถท าการปฐมพยาบาลหรือรักษาเองได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัแพทย ์บางชนิดจ าเป็นตอ้ง

อาศยัแพทยเ์ป็นผูบ้  าบดัรักษาเท่านั้น อยา่งไรก็ตามเม่ือเกิดการบาดเจ็บ นกักีฬาควรไดรั้บการปฐม

พยาบาลท่ีถูกตอ้งตามหลกัและวิธีการ เพราะจะช่วยให้การรักษาในขั้นต่อไปง่ายยิ่งข้ึนและช่วยลด

อนัตรายลงได ้ในทางตรงกนัขา้มการปฐมพยาบาลท่ีไม่ถูกวิธี อาจท าให้การบาดเจ็บมีความรุนแรง

และยากต่อการรักษา ขั้นต่อไปมากข้ึนและอาจเป็นสาเหตุของความพิการหรือบาดเจ็บเร้ือรังได ้

ส าหรับการบาดเจ็บท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ การบาดเจ็บท่ีผิวหนงัและเน้ือเยื่ออ่อน การบาดเจ็บท่ีกลา้มเน้ือ

และเอน็กลา้มเน้ือ และการบาดเจบ็ท่ีกระดูกและขอ้ต่อ 

 การใชย้ามีทั้งคุณและโทษกบันกักีฬา การใช้ยาท่ีถูกวิธีจะท าให้เกดผลดีกบันกักีฬา ท าให้

นกักีฬาหายจากการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว การใชย้ากบันกักีฬาตอ้งศึกษาเก่ียวกบั

วิธีการใช้ยา สรรพคุณของยาและอนัตราย ตลอดจนอาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ยา 

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความจ าเป็นตอ้งใช้ยากบันกักีฬา ควรปรึกษาแพทยห์รือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์

เท่านั้น 

 การใชส้ารกระตุน้กบันกักีฬาถือวา่เป็นการแสดงออกถึงความไม่ยุติธรรม เอารัดเอาเปรียบ

คู่ต่อสู้เป็นการไดช้ยัชนะมาโดยไม่มีน ้าใจนกักีฬา ดงันั้นนกักีฬาท่ีใชส้ารกระตุน้จึงถือวา่เป็นการผิด

จรรยาบรรณเก่ียวกบัการกีฬา สารกระตุน้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสารหรือยาท่ีห้ามใช ้กลุ่ม

วธีิการท่ีหา้มใชแ้ละกลุ่มยาท่ีใชไ้ดอ้ยา่งมีขอ้จ ากดั 

 ดังนั้ นนักกีฬา ผูฝึ้กสอนและผูท่ี้เก่ียวข้องจึงควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการป้องกัน

อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเล่นกีฬา มีความสามารถในการให้การปฐมพยาบาลท่ีถูกวิธี ตลอดจน

รู้จกัการใช้ยาและหลีกเล่ียงการใช้สารกระตุน้ เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายหรือผลเสียท่ีจะเกิด

ข้ึนกบันกักีฬา 


