เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 6
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (129-101)
เรื่อง การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา

แนวคิดการปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา

เลนกีฬา

เกิดอุบัติเหตุ

ออกกําลังกาย

ไมบาดเจ็บ
บาดเจ็บ

หายบาดเจ็บ
พิการ
ตาย

1. การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

2. การปองกันการบาดเจ็บ

3. การปองกันการพิการ/ตาย

การหลีกเลี่ยงสาเหตุหรือปจจัยของการเกิดบาดเจ็บทางกีฬาและการออกกําลังกายดังนี้
1. การปองกันการบาดเจ็บที่มาจากตัวผูเลน
2. การปองกันการบาดเจ็บที่มาจากสิ่งแวดลอมภายนอก
การปองกันการบาดเจ็บที่มาจากตัวผูเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
ผูเ ลน กีฬาและการออกกําลังกายเปน ผู ที่มีบทบาทสําคั ญที่ สุด ในการลดอุบั ติ เ หตุ ขณะเล น กี ฬ า ซึ่งตอง
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. วัยและเพศ แตละวัย มีความเหมาะสมกับชนิด กีฬ าแตกต างกัน นอกจากนี้ ห ญิ ง และชายยั งมีค วาม
แตกตางกันทั้งกายวิภาคและสรีรวิทยา
2. การเลือกชนิดกีฬา ตองใหเหมาะสมกับรูปราง ไหวพริบ ความคลองแคลววองไวกําลังของผูเลนกีฬา
และการออกกําลังกาย
3. การอบอุนรางกาย คือ การฝกเพื่อเตรียมรางกายพรอมที่จะทํางานจริง ขณะอบอุนรางกายอุณภูมิของ
รางกายจะสูงขึ้นเล็กนอยเหมาะกับการทํางานของเอนไซตตางๆ ในรางกาย หัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น
เป น การสู บฉีด เลือดจํา นวนมากสู ร ะบบไหวเวี ย นเพื่อไปเลี้ ยงอวั ย วะตา งๆ ที่เ กี่ย วข อ งโดยเฉพาะ
กลามเนื้อ อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น ระบบระบายความรอนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น มีการหลั่ง
เหงื่อที่ผิวหนัง ระบบทํางานกลามเนื้อเอ็นและขอตอ เคลื่อนไหวคลองแคลวขึ้นพรอมที่จะทํางานหนัก

~2~
4. การผอนหยุด หรือผอนคลาย หลังจากรางกายออกกําลังกายอยางหนักจากการเลนกีฬาและการออก
กําลัง กายแลว ไมควรหยุด ออกกํ าลังกายทัน ที เนื่องจากมีการคั่งค างของของเสียจากการเผาผลาญ
สารอาหารที่ใหพลังงานในกลามเนื้อ ของเสียคั่งคางอยูในกลามเนื้อสามารถถูกขจัดไดโดยเร็วดวยการ
ออกกําลังกายเบาๆ อยางตอเนื่องชวงเวลาหนึ่ง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดของกลามเนื้อและชวยใหการ
ไหลเวียนเลือดของกลมเนื้อหัวใจไดเร็วยิ่งขึ้น ชวยอัตราการเตนของหัวใจคอยๆกลับสูสภาวะปกติ และ
ชวยลดการบาดเจ็บของใยกลามเนื้อและขอตอ
5. กฎระเบียบกติกา ผูเลนกีฬาหรืออกกําลังกายควรเคารพกฎกติกาอยางเครงครัด
6. ระยะเวลา เวลาที่ใชในการเลนหรือออกกําลังกายตองมีกําหนดที่แนนอน
7. สภาวะของรางกาย ผูเลนและออกกําลังกายแตละคนจะตองมีความรู ทักษะ และกลวิธีในการเลนหรือ
ความสามารถแตงตางกัน เลนกีฬาใหอยูในกลุมความสามรถที่ใกลเคียงกัน
8. สภาวะของจิ ต ใจ สมาธิ แ ละความมั่ น คงในจิ ต ใจช ว ยให ก ารเล น ลดความรุ น แรงและทํ า ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของรางกาย
การปองกันการบาดเจ็บที่มาจากสิ่งแวดลอมภายนอก
1. การแตงกาย การแตงกายของผูเลนเปนสิ่งที่จําเปนไมนอยไปกวาความสมบูรณของรางกาย เครื่องแตง
กายและอุปกรณที่ใชในการเลนกีฬาและออกกําลังกายแตละชนิดจะแตงตางกันไปการใสรองเทาที่ไม
เหมาะสมกับชนิดกีฬาและการออกกําลังกายจึงไมเพียงแตจะขัดขวางการเลนกีฬาแตยังอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บอีกดวย กีฬาและการออกกําลังกายแตละชนิด แมแตกีฬาชนิดเดียวกัน ถาเลน
ในตําแหนงที่มีลักษณะเฉพาะตองใสชุดกีฬาที่ตางกัน
2. การใสเครื่องปองกัน การใสเครื่องปองกันในการเลนกีฬาบางชนิดเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
3. สนามกีฬาและอุปกรณ สนามแขงขันหรืออุปกรณใชเปนเครื่องมือในการเลนกีฬา กรณีที่จําเปนจะตอง
ใชสนามแขงขันที่ไมเหมาะสม อาจชวยแกปญหาโดยใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ เชน สนับเขาหรือ
สนับขอตางๆ เพื่อปองกันการถลอกจากการหกลม หรือสนามที่เลนยิมนาสติก
4. สภาพดินฟาอากาศ ดินฟาอากาศที่มีผลทางสรีรวิทยา ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ แสงแดด
กระแสลม ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลของสนามแขงขัน มีผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ
ภายในรางกาย
5. ผูฝกซอม ผูฝกซอมหรือแขงขันควรมีการพิจารณาใหเหมาะสมโดยเฉพาะกีฬาที่มีการปะทะกัน
6. ผูตัดสินกีฬา ตองมีความรู ความสามารถ เขาใจกฎระเบียบและกติกาของกีฬานั้นๆ เปนอยางดี มีไหว
พริบปฏิภาณ สุขุมเยือกเย็น ทันเกม ตัดสินใจไดเด็ดขาดถูกตอง
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7. ผูดูกีฬาหรือกองเชียร ตองเขาใจกติกาการแขงขัน กฎปฏิบัติสําหรับผูดูกีฬา ไมยุหรือสรางปญหาขัดแยง
ขึ้น ทําลายสมาธิผูแขงขันกีฬาฝายตรงขาม
การชวยเหลือแบบผิดวิธี คือ การซ้ําเติม
เจตนาดีที่ตั้งอยูบนฐานความไมรูหรือความเขาใจผิดๆ เปนอีกปญหาใหญของการปฐมพยาบาล ความคิด
ที่วายิ่งชวยเหลือเร็วแลวจะรอดอาจทําใหเกิดการเคลื่อนยายผูปวยไมถูกวิธี ผลกลายเปนวายิ่งทําใหผูปวยมีอาการ
สาหัสมากขึ้น บางครั้งถึงกับเกิดภาวะแทรกซอน หรือเปนตนเหตุของความพิการและเสียชีวิต
ตัวอยางการชวยเหลือไมถูกวิธีที่พบเห็นไดทั่วไป เชน พบคนไขประสบอุบัติเหตุนอนหมดสติอยู บางครั้ง
เจตนาดีตองการีบเคลื่อนยายผูปวยเพื่อนําสงโรงพยาบาล แตชวยเหลือโดยไมทันระมัดระวังดวยการไปยกศีรษะของ
ผูปวยขึ้น ในกรณีนี้หากผูขาดเจ็บมีกระดูกสันหลังสวนคอหัก การขยับคอผูปวยโดยขาดความระมัดระวังอาจเปน
เหตุใหมีอันตรายถึงไขสันหลัง ทําใหพิการหรือเสียชีวิตได หรือในกรณีเมื่อพบผูปวยหนามืดเปนลม โดยธรรมชาติ
แลวเมื่อคนเราเปนลมลมลง ศีรษะที่ราบไปกับพื้นจะทําใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไดมากขึ้น สักพักบุคคลผูนั้น
ก็อาจฟนคืนสติขึ้นมาได แตทวาคนสวนหนึ่งที่พบผูหมดสติเปนลมอาจเขาไปประคองศีรษะขึ้นมาพาดกับตักหรือ
พิงกับหนาอก ซึ่งเปนการกระทําผิดที่ผิดวิธี เพราะจะทําใหผูปวยฟนคืนสติไดชาลง หรืออาจทําใหชักเพราะเลือดไป
เลี้ยงสมองไมพอ วิธีการชวยเหลือผูหมดสติที่ไมไดเกิดจากการบาดเจ็บที่ถูกตองคือ ควรปลอยใหผูปวยนานราบกับ
พื้นในทาตะแคงหรือศีรษะต่ํากวาลําตัวเล็กนอย คลายเสื้อผาออก และอยาใหผูคนมุงดูเนื่องจากจะทําใหอากาศถายเท
ไมสะดวก
หลักเบื้องตนที่ทุกคนทําได
1. ตั้งสติ ปลอดภัยไวกอน
ถาพบผูบาดเจ็บ ตองระวังไมใหมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น โดยกวาดสายตาดูจุดเกิดเหตุวาปลอดภัย
พอที่จะเขาไปชวยเหลือหรือไม เชน ในกรณีรถชน ตองวางสิ่งของหรือทําเครื่องหมายหางจากจุดเกิดเหตุประมาณ
100-200 เมตร เพื่อใหรถที่วิ่งเขาสูจุดเกิดเหตุชะลอความเร็วหรือหยุดไดทัน หรือในกรณีเกิดไฟฟาช็อตก็จะตองรีบ
ปดไฟหรือตัดไฟกอนเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บ
2. การขอความชวยเหลือ
อาจตะโกน โทรศัพทขอความชวยเหลือ และ/หรือขอคําแนะนําจากผูรู หรือ “ศูนยฉุกเฉิน” วาควร
จะชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินนั้นอยางไร การแจงเหตุฉุกเฉินขอความชวยเหลือควรทําโดยเร็วแลวรอรถพยาบาลฉุกเฉิน
มารับตัวผูปวย หรือถาทําไดโดยปลอดภัยก็ใหรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล
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ขั้นตอนปฐมพยาบาลเบื้องตน
1.ตรวจดูใหแนใจวา ผูปวยหายใจขัดหรือหยุดหายใจหรือไม ถาหยุดใหรีบผายปอดและตรวจ คลําชีพจร
ของเสนเลือดใหญบริเวณลําคอวายังเตนเปนจังหวะหรือไม ถาพบวาชีพจรเบามากใหนวดหัวใจดวยวิธีกดหนาอก
2.ควรตรวจดูปากของผูปวยวามีสิ่งอาเจียนหรือสิ่งอื่นใดอุดตันหรือไม ถามีใหรีบลวงออกเพื่อมิใหอุดตัน
ทางเดินหายใจหรือสําลักเขาปอด
3.ควรดูใหแนนอนวาผูปวยมีเลือดออกหรือไม ออกจากบริเวณใด มีความรุนแรงของบาดแผล แคไหน ถา
มีก็ควรหามเลือดเปนอันดับแรก
4. ตรวจดูสวนตางๆ ของรางกายวามีบาดแผล รอยฟกซ้ํากระดูกหัก ขอเคลื่อนหรือไม ถาพบสิ่งผิดปกติ ให
ปฐมพยาบาลแลวแตกรณี เชน ปดบาดแผล เขาเฝอกชั่วคราว เปนตน
5. ถาผูปวยไมมีเลือดออก ใหตรวจดูวารางกายอบอุนหรือไม ถารายเย็นซีด แสดงวาผูปวยอาจมีอาการช็อก
ดังนั้นควรหมผาใหอบอุน ใหนอนศีรษะต่ํากวาลําตัวเล็กนอย
6. ไมควรเคลื่อนยายผูปวยโดยไมจําเปน ถาหากตองการเคลื่อนยายควรทําใหถูกวิธีและมีผูชวยเหลือหลาย
คน
7. คลายเสื้อผาที่รัดรางกายใหหลวม
8. อยางใหคนมุงดู เพราะจะทําใหอากาศถายเทไมสะดวก
9. พยายามปลอบใจผูปวยไมใหตื่นเตนตกใจ
10. แจงเหตุฉุกเฉินขอความชวยเหลือโดยเร็วและรอรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลถา
ทําไดโดยปลอดภัย
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
บาดเจ็บที่ตา
การปฐมพยาบาล
กรดหรือดางเขาตา
1. อยาขยี้ตาม, ใหลางดวยน้ําสะอาดมาก ๆ
2. แลวรีบพาไปพบแพทย
ถูกของแหลมทิ่ม
1. ใหนอนหลับตา
2. ปดตาดวยผากอซ หรือผาเช็ดหนา
3. อยาขยับสายตาไปมา
4. รีบพาไปพบแพทยทันที
มีสิ่งแปลกปลอมเขาตาขาว
1. ขยี้ตาเบา ๆ กระพริบตา ลางตา หรือเงยสายตาขึ้นดานบน
2. ใชมุมผาเช็ดหนาเขี่ยผงออก
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3. ถาไมออกใหรีบพาไปพบแพทย
ถูกกระแทกที่ดวงตา
1. ใหประคบดวยความเย็นทันที
2. รีบพาไปพบแพทย
ไฟฟาช็อต
การปฐมพยาบาล
1. รีบปดสวิตซไฟทันที
2. ถาไมสามารถปดสวิตซไฟได หามใชมือจับตองคนที่กําลังถูกไฟช็อต แลวใชสิ่งที่ไมนําไฟฟา เชน
ไมกวาด เกาอี้ไม เขี่ยออกจากสายไฟ หรือเขี่ยสายไฟออกจากตัวผูบาดเจ็บ
3. เมื่อตัวผูบาดเจ็บหลุดออกมาแลว รีบปฐมพยาบาล ถาหยุดหายใจใหทําการเปาปากชวยหายใจ ถา
คลําชีพจรไมได ใหนวดหัวใจ แลวรีบนําไปโรงพยาบาล
กินยาพิษ
ยาพิษที่มีฤทธิ์กัด
ตัวอยางเชน กรด ยาฆาเชื้อ ยาขัดพื้น น้ํายาลางสี ผงขัดถู แชมพู แอลกอฮอลทาแผล ยางสน น้ํายาขัดเงา ผง
และน้ํายาซักผา โซดาซักลาง สียอมเนื้อไม ผงซักฟอก ยาลางหองน้ํา
การปฐมพยาบาล
1. มองหาภาชนะบรรจุยาพิษที่ตกอยูใกลผูปวย และนําภาชนะบรรจุยาพิษไปโรงพยาบาลดวย
2. สังเกตรอยไหมบริเวณริมฝปากและปาก
3. เรียกรถพยาบาลทันที
4. ดื่มนมมาก ๆ (โดยใหจิบทีละนอย เพราะนมจะชวยทําใหพิษเจือจางลง) ถาหานมไมไดใหดื่มน้ํา
สะอาด
5. หามทําใหอาเจียน ถาผูปวยหมดสติ หามกรอกน้ํา หรือของเหลวเขาปากผูปวย ถาหยุดหายใจ ใหรีบ
ชวยหายใจ
เลือดกําเดาออก
สาเหตุ
• จากการกระแทก สั่งน้ํามูก การแคะจมูก
การปฐมพยาบาล
1. นั่งลง กมศีรษะเล็กนอย บีบจมูกนาน 10 นาที (หายใจทางปาก)
2. วางน้ําแข็ง หรือผาเย็น ๆ บนสันจมูก หนาผาก ใตขากรรไกร
3. ถาไมหยุด รีบไปพบแพทย

~6~
กางติดคอ
การปฐมพยาบาล
1. กลืนกอนขาวสุก หรือขนมปงนิ่ม ๆ
2. ถายังไมหลุด กลืนน้ําสมสายชูเจือจาง เพื่อใหกางออนลงถาไมหลุด ควรไปพบแพทย
ฟกช้ํา หัวโน หอเลือด
การปฐมพยาบาล
1. ใหประคบความเย็นเร็วที่สุด เพื่อลดอาการบวม เจ็บ หรือใชมะนาวผสมดินสอพองพอกไว (ปกติ
รอยฟกช้ําจะหายไปเอง)
2. ถาเกิดอาการนานเกิน 24 ชั่วโมง ใชประคบ และคลึงดวยผาชุบน้ํารอน วันละ 2-3 ครั้งฟกช้ํา
เปนลม
การปฐมพยาบาล
1. หามคนมุงดู พาเขาที่รมใหอยูในที่อากาศถายเทไดสะดวก
2. คลายเสื้อผาออกใหหลวม
3. จัดใหนอนคะแคงหนาไปขางใดขางหนึ่ง เพื่อปองกันในเรื่องทางเดินหายใจอุดตัน โดยเฉพาะลิ้น
ของผูปวย มักจะตกไปทางดานหลังของลําคอ ทําใหหายใจไมออก
4. ใชผาชุบน้ําเช็ดหนาผาก มือ และเทา
5. ถาอาการไมดขี ึ้น รีบนําสงโรงพยาบาล
ตะคริว
สาเหตุ
• ใชกลามเนื้อมัดนั้นหนักเกินไป
• ความหนาวเย็น
• การสูญเสียน้ําและเกลือแร (อาเจียน ทองเสีย เหงื่อออก)
การปฐมพยาบาล
1. การยืดกลามเนื้อสวนนัน้ ออกโดย
o เปนที่มือ : ใหยืดนิว้ มือ ดัดปลายนิ้ว
o เปนที่เทา : ใหยืดนิว้ เทา ยืนเขยง
o เปนที่ตนขา : ใหนั่งลง เหยียดเทา กดทีห่ ัวเขา และชวยนวดเทา
o เปนที่นอง : ใหนั่งลง ยืดขา
2. ถาเปนเพราะเสียเหงื่อ เสียน้าํ ใหดื่มน้ําเกลือ (เกลือ 1 ชอนชา ผสมน้ํา 1 ขวดแมโขง)
ทองเดิน ทองรวง ทองเสีย
การปฐมพยาบาล
• ในเด็กโต หรือผูใหญ
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1.
2.
3.
4.

งดอาหารรสจัด และยอยยาก เลือกกินอาหารเหลวกินจนกวาอาการจะดีขึ้น
ดื่มน้ําเกลือแร หรือผสมเอง (เกลือ 1/2 ชอนชา + น้ํา 1 ขวดแมโขง)
ดื่มน้ําชาแก ๆ
ถาถายรุนแรง มีอาเจียนออนเพลียมาก หนามืด เปนลม และอาการไมดขี ึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ใหรีบ
ไปพบแพทย
• ในเด็กเล็ก เด็กทารก
1. งดนม และอาหาร ประมาณ 2-4 ชั่วโมง ดืม่ น้ําเกลือแร (ทารกใชเกลือ 1/2 ชอน + น้ํา 1 ขวดแมโขง)
2. ถาเด็กหิวมากใหนมที่ชงจาง ๆ ทีละนอย
3. ถาถายทองรุนแรง อาเจียน ดืม่ นม หรือน้ําไมได (ซึม ตาโบ กระหมอมบุม หายใจหอบแรง) และไม
ดีขึ้นใน 24 ชั่วโมง ใหไปพบแพทยโดยดวน
การปฐมพยาบาลบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
เมื่อเกิดการบาดเจ็บทันทีจากการเลนกีฬา เราสามารถใชการปฐมพยาบาลและเรียงลําดับกอนหลัง
อยางไรนั้น มีหลักในการจํางาย ๆ ดังนี้ จากตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ RICE หรือ PRICED
ความหมาย
ทําตัวอยาง (How)
ทําทําไม (Why)
P = Prevent further injury ใหหยุดการเลนกีฬาทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่จะตาม
นํานักกีฬาออกจากสถานที่ มาอีก (to avoid further injury)
ปองกันในการบาดเจ็บที่
ที่ไดรับบาดเจ็บ
จะตามมาอีก
พั ก ส ว นที่ ไ ด รั บ บาดเจ็ บ เพราะการเคลื่อนไหวสวนที่บาดเจ็บจะทําให
R = Rest he injured part
ทันที
เลือดออกมากขึ้น
ประคบเย็น บริเ วณที่ ไ ดรับ เ พื่ อ ล ด อ า ก า ร บ ว ม (swelling)
I = Ice
บาดเจ็บดวยน้ําแข็ง น้ําเย็น การบาดเจ็บ (pain)
กลามเนื้อ-เกร็งตัว
ผา เย็ น หรื อน้ํ า เย็ น จากน้ํ า (muscle spasm) และ
กอก (tap) ดีกวาไมมีอะไร การอักเสบ (inflammatory response)
พั น กระชั บ ส ว นที่ ไ ด รั บ เพื่อปองกันไมใหเลือดออก
C = Compression
บาด เจ็ บด ว ย ผ ายื ด ห รื อ มากขึ้นเปนการลดอาการบวม และเปนการ
ผาสําลีผืนใหญรองไวหนา ประคองสวนที่ไดรับบาดเจ็บดวย
ๆ โดยรอบกอน
ยกสวนที่ไดรับบาดเจ็บนั้น เพื่อใหเลือดไหลเวียนกลับไดสะดวก เปนการ
E = Elevation
ใหสูงกวาระดับหัวใจ
ลดการมี เ ลื อดออก ลดบวม และลดอาการ
เจ็บปวด
ส ง พ บ แ พ ท ย ห รื อ เพื่อใหการรักษาพยาบาลที่ถูกตองตอไป
D = Diagnosis/ isposal
สถานพยาบาล
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การปฐมพยาบาลดวยวิธีการ PRICED ดังกลาวแลวนั้นตองทําใหครบทุกขั้นตอนจึงจะไดผลลัพธที่ดี
ระยะเวลาการใหวิธีการดังกลาวแลวควรอยูใน 48 ถึง 72 ชั่วโมงแรกหลังจากไดรับภยันตรายจากการเลนกีฬา
การประคบเย็นจะใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที ทุก ๆ 2 ชั่งโมง จนอาการบวมไมเพิ่มขึ้นหรือใชเวลา
ประมาณ 48 ชั่วโมง สวน compression rest และ elevation นั้นใชเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง ถึง 72 ชั่วโมง
การประคบเย็นที่ดีนั้นควรเปนผาขนหนูเย็น (wet towel) หรือน้ําแข็งในถุงพลาสติก (plastic bag) บางคนแพ
น้ําแข็ง (hypersensitivity to ice/cold) ทําใหเกิด allergic reaction และการเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรถามผูที่
ไดรับบาดเจ็บกอนเสมอ
การพันกระชับนั้นจะตองพันใหพอดี ไมรัดจนแนนเกินไปซึ่งสามารถสังเกตไดจากสวนปลายจากที่พัน
ไวบวม มีอาการชา ผิวหนังซีด เย็น และเสียความรูสึกบริเวณสวนนั้น ถาการพันกระชับนั้นแนนจนเกินไปก็สามารถ
คลายออกและพันใหมโดยงาย การพันกระชับใน 48 ถึง 72 ชั่วโมงแรกจะชวยใหลดอาการบวมไดเปนอยางดี
************************************************
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