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อุบัติการณการบาดเจ็บระบบกลามเนื้อและกระดูกในนักเรียน
พยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ระหวางการฝกปรับสภาพทางทหาร
ร.อ.หญิงจุลีรัตน เตชะวรินทรเลิศ พ.บ., พ.ต.พิเชษฐ เยี่ยมศิริ พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟนฟู
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ABSTRACT

บทคัดยอ

Incidence of Musculoskeletal Injuries in the First Year
Royal Thai Army Female Nursing Students during the
Basic Military Training
Tachavarinlert J and Yiemsiri P
Department of Physical Medicine and Rehabilitation,
Phramongkutklao Hospital.
Objectives: To study the incidence of musculoskeletal
injuries in the first year Royal Thai army nursing students
during the basic military training.
Study design: Descriptive, cross-sectional study.
Setting: The Royal Thai Army Nursing College.
Subjects: Eighty five females of the first-year Royal Thai
army nursing students.
Methods: A questionnaire was completed by each
subject during the basic military training. Demographic
data, past medical history of musculoskeletal injuries,
physical activity with measurements of Q angle, carrying
angle and foot deformities were assessed. Physical
fitness was tested before and after the basic military
training. Data about musculoskeletal injuries occurring
during the training period were collected.
Results: Of all, there were thirty students suffering from
any kinds of musculoskeletal injuries (40%). The most
common sites of injuries were knees (47.1%) ankles
(44.1%), which were equal to lower legs (44.1%). The
past medical history of musculoskeletal injuries was
significantly related to the new injuries.
Conclusion: The incidence of musculoskeletal injuries in
the first year royal Thai army nursing students during the
basic military training was 40%. The past medical history
of musculoskeletal injuries was significantly related to
the new injuries during the basic military training.
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วัตถุประสงค: หาอุบัติการณการบาดเจ็บระบบกลามเนื้อและ
กระดูกในนักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ระหวางการ
ฝกปรับสภาพทางทหาร
รูปแบบงานวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา ณ ชวงเวลาหนึ่ง
สถานที่ทำการวิจัย: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กลุ ม ประชากร: นั ก เรี ย นพยาบาลทหารบกหญิ ง ชั้ น ป ที่ 1
จำนวน 85 นาย
วิธีการศึกษา: ใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไป การบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูกในอดีต
กิจกรรมทางกาย ตรวจรางกายเพื่อวัด Q angle และ Carrying
angle ความผิดปกติของเทา ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ง
กอนและหลังการฝก เก็บขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บระหวาง
การฝกทุก 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 12 สัปดาห
ผลการศึกษา: มีนักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่1 ที่ได
รับบาดเจ็บระหวางการฝกปรับสภาพทางทหารจำนวน 34 นาย
จากจำนวนทั้งหมด 85นาย คิดเปนรอยละ 40 ตำแหนงที่พบมี
การบาดเจ็บมากที่สุดคือ ขอเขาคิดเปนรอยละ47.1รองลงมา
คือขอเทาและขาสวนลางพบการบาดเจ็บเทากันคิดเปนรอยละ
44.1 โดยพบวามีเพียงประวัติการบาดเจ็บของกลามเนื้อและ
กระดู ก ในอดี ต ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การบาดเจ็ บ ครั้ ง นี้ (p =
0.024, RR = 1.8, 95%CI of RR = 1.1 to 3.0)
สรุป: อุบัติการณการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูก
ในนักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ระหวางการฝกปรับ
สภาพทางทหารพบไดรอยละ40 โดยปจจัยที่มีความสัมพันธ
กั บ การบาดเจ็ บ คื อ ประวั ติ ก ารบาดเจ็ บ ในอดี ต ของระบบ
กลามเนื้อและกระดูก
คำสำคัญ: การบาดเจ็บระบบกลามเนื้อและกระดูก, การฝก
ปรับสภาพทางทหาร
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บทนำ
การฝกสมรรถภาพทางกายทหาร มีความจำเปน เพื่อเสริม
สรางสมรรถภาพทางกายเพื่อความพรอมรบและใหรางกายมี
ความแข็งแรง สามารถตานทานโรคและปองกันการบาดเจ็บ(1)
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นั ก เรี ย นพยาบาลทหารบกหญิ ง ชั้ น ป ที่ 1 มี บ ทบาทเป น ทั้ ง
พยาบาลและทหารใหมจึงตองมีการฝกสมรรถภาพทางกาย
ทหาร โดยการฝกมี 2 ระยะโดยระยะแรกคือ ระยะเตรียมความ
พรอมเปนการเตรียมสมรรถภาพทางกายของผูรับการฝกทหาร
ใหมใหมีความพรอมในระยะตอไปโดยไมใหเกิดการบาดเจ็บ
โดยเนนการเตรียมความพรอมในระบบตาง ๆ ที่เปนพื้นฐาน
เชน กลามเนื้อ กระดูกและขอ และระบบไหลเวียน สวนระยะที่
สองเปนระยะเสริมสรางเพื่อฝกใหทหารมีสมรรถภาพทางกาย
สมบูรณอยางเต็มที(1)่
การบาดเจ็บที่เกิดจากการฝกทหาร อาจเกิดการบาดเจ็บ
เพียงเล็กนอย หรือบาดเจ็บรุนแรงจนกระทั่งเกิดความพิการขึ้น
ซึ่งเมื่อบาดเจ็บจำเปนตองหยุดหรือจำกัดการฝกทหาร(2,3,4) เพื่อ
รักษาและฟนฟูสวนที่ไดรับบาดเจ็บใหเหมือนปกติ หรือใกล
เคียงภาวะปกติใหมากที่สุด เนื่องจากเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น
จะเกิดการบาดเจ็บซ้ำในสวนนั้นไดมากกวาสวนอื่น(3,5) นอกจาก
การสูญเสียทางกายที่เกิดขึ้นกับทหารและการเสียวันในการฝก
กองทัพยังตองสูญเสียงบประมาณเพื่อมาใชในการรักษาและ
ฟนฟูทหารที่ไดรับบาดเจ็บระหวางการฝกอีกดวย(4)
จากการศึกษาที่ผานมาในตางประเทศพบวา การบาดเจ็บ
จากการฝกทหารหญิงพบมากกวาการบาดเจ็บจากการฝกของ
ทหารชายโดยพบวาสูงถึง 2 เทา(2,6) การบาดเจ็บของทหาร
หญิงคิดเปนรอยละ 44(7) สวนทหารชายพบการบาดเจ็บรอยละ
26.5(7) โดยตำแหนงที่พบการบาดเจ็บมากที่สุดคือบริเวณหลัง
สวนลาง รองลงมาคือขอเทาและเขา(7) สำหรับปจจัยภายในที่มี
ความสัมพันธกับการบาดเจ็บคือ เพศ อายุ น้ำหนัก ประวัติการ
บาดเจ็บในอดีต สมรรถภาพทางกาย ความยืดหยุนของรางกาย
ลักษณะทางกายภาพ การสูบบุหรี่(4,5,9) โดยพบวาเมื่อเกิดการ
บาดเจ็บขึ้นจะสงผลใหตองหยุดพักการฝกเปนเวลา 13 วันโดย
เฉลี่ย(2)
สำหรับประเทศไทยยังไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติการณ
การบาดเจ็บระบบกลามเนื้อและกระดูกในการฝกปรับสภาพ
ทางทหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในทหารหญิงวามีปญหามากนอย
เพี ย งใด และป จ จั ย ใดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การบาดเจ็ บ ใน
ระหวางการฝก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา
อุ บั ติ ก ารณ ก ารบาดเจ็ บ กล า มเนื้ อ และกระดู ก ในนั ก เรี ย น
พยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ระหวางการฝกปรับสภาพทาง
ทหารป 2553 โดยผลของการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช
เปนแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บรวมถึงความพิการที่จะ
เกิดขึ้นจากการฝกในครั้งตอไป และเพื่อใหการฝกเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีเวลาในการฝกเต็มที่ นอกจากนี้ยัง
ช ว ยลดงบประมาณของกองทั พ ที่ นำมาใช ใ นการรั ก ษาและ
ฟนฟูสภาพทหารที่บาดเจ็บไดอีกดวย เนื่องจากมีการวางแผน
เพื่อปองกันการบาดเจ็บไวแลว
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วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
นักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ซึ่งเขารับการฝก
ปรับสภาพทางทหารป 2553
เกณฑการคัดเขา
• นักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1
• สามารถใหขอมูลในแบบสอบถามและทดสอบสมรรถภาพ
รางกายได
• ยินยอมเขารวมวิจัย
เกณฑการคัดออก
• บาดเจ็บระบบกลามเนื้อและกระดูกกอนเขารับการฝกปรับ
สภาพทางทหารและยังไมหายจากการบาดเจ็บนั้น
• การบาดเจ็บที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไมใชจากการบาดเจ็บ
จากการฝกปรับสภาพทางทหาร
• ผูซึ่งไมสามารถทำการทดสอบสมรรถภาพรางกายได
• ไมสมัครใจในการเขารวมวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับผูเขารวมวิจัยพรอมทั้ง
อธิ บ ายแบบสอบถามในแต ล ะหน า ในกรณี ที่ มี ข อ สงสั ย ใน
ระหวางทำแบบสอบถาม ผูเขารวมวิจัยสามารถยกมือถามได
โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 สวนคือ
1.1 ข อ มู ล ทั่ ว ไป อายุ โรคประจำตั ว ประวั ติ สู บ บุ ห รี่
ประวั ติ ก ารบาดเจ็ บ กล า มเนื้ อ และกระดู ก ในอดี ต โดยระบุ
ตำแหนงและชวงเวลาที่เกิดการบาดเจ็บ
1.2 แบบสอบถามเรื่องกิจกรรมทางกายระดับสากลชุด
สั้ น ฉบั บ ภาษาไทย ซึ่ ง เป น แบบสอบถามได ทำการวั ด ความ
เที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของแบบสอบถามแลว ซึ่งอยูใน
ระดับที่ยอมรับได(8)
2. ผูวิจัยทำการตรวจรางกายผูเขารวมวิจัยโดยตรวจหา มุม
ขอเขา (Q angle), ขอศอก (carrying angle) และความผิด
ปกติของเทาทั้งสองขาง แลวบันทึกผลการตรวจ โดยมุมขอเขา
และขอศอกที่มากกวา 15 องศาถือวาผิดปกติ
3. ผูวิจัยและนักเวชศาสตรการกีฬาทำการทดสอบสมรรถภาพรางกายผูเขารวมวิจัยกอนและหลังเขารับการฝกปรับสภาพ
ทางทหาร ดังนี้
3.1 การวัดสวนสูงและน้ำหนัก แลวคำนวณดัชนีมวลกาย
3.2 การวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยดูจากแรงบีบ
มือและแรงเหยียดขา ดังนี้
3.2.1 การวัดแรงบีบมือโดยใช Digital grip Dynamometer รุน (Grip-D) T.K.K.5101 ผลิตจากประเทศญี่ปุน มี
วิธีการ
• จัดระดับเครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้ทดสอบโดยใช้มือข้าง
ถนัด ปล่อยแขนตามสบายข้างลำตัว มือกำที่จับ ห้ามแนบตัว
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แล้วออกแรงกำมือให้แรงที่สุด
• ทำการทดสอบ 2 ครั้งโดยใชคาที่ทำไดมากที่สุด
3.2.2 การวัดแรงเหยียดขา โดยใช Digital Back and
Leg Dynamometerรุ น (Back-D) T.K.K.5102 ผลิ ต จาก
ประเทศญี่ปุน มีวิธีการ
• ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยยืนบนที่วางเท้าของเครื่อง ย่อเข่า
ลง หลังและแขนตรง เข่างอ 90 องศา จับที่ดึงในท่าคว่ำมือและ
จัดสายให้พอเหมาะ
• ออกแรงเหยียดขาใหเต็มที่
• ทำการทดสอบ 2 ครั้ง โดยใชคาที่ทำไดมากที่สุด
3.2.3 การวัดความออนตัวของกลามเนื้อ โดยใช Sit
and reach test โดยเครื่องมือรุน Digital Flexion-D T.K.K.5103
ผลิตจากประเทศญี่ปุน มีวิธีการ
• ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนั่งเหยียดขาตรง เท้าชิดกันและ
ตั้งฉากกับพื้นแนบกับที่ยันเท้า แขนเหยียดตรง มือเสมอกันอยู่
บนม้าวัดแล้วก้มตัวไปข้างหน้าจนไม่สามารถก้มตัวต่อไปได้อีก
• อ่านระยะทางจากปลายนิ้วมือถึงปลายนิ้วเท้า ถ้าปลาย
นิ้วมือเลยปลายนิ้วเท้า ให้คะแนนเป็นบวก ถ้าไม่เลยปลายนิ้ว
เท้าให้คะแนนเป็นลบ
3.2.4 การวัดเปอรเซ็นตไขมันผิวหนัง โดยใช Lang
Skinfold caliper รุน EIYOKEN-type PAT 376843 ผลิตจาก
ประเทศญี่ปุน มีวิธีการ
• วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังด้านขวาโดยวัดผ่านชั้น
ผิวหนังทั้ง 4 ตำแหน่ง(biceps , Triceps , Subscapular,
Suprailiac)
• มือขวาของผูวัดจะถือเครื่องมือและใชมือซายในการจับ
ไขมั น ใต ผิ ว หนั ง โดยไม ใ ห เ นื้ อ เยื่ อ ของกล า มเนื้ อ ติ ด มาด ว ย
ปลายเครื่องมือจะอยูหางจากปลายนิ้วมือ (ซาย) ประมาณ 1 ซม.
• อ่านค่าหลังจากปล่อยให้เครื่องมือกดบนผิวหนัง ประมาณ
2 นาที
3.2.5 การวัดความคลองตัว โดยใชการทดสอบกาว
เตน 20 วินาที (Nine-Square 20 sec) มีวิธีการ
• ผูเขารวมโครงการวิจัยยืนในชองสี่เหลี่ยมมุมลางซาย
• ก้าวเท้าขวาไปมุมล่างขวา ต่อจากนั้นชักเท้าซ้ายตามมา
• ก้าวเท้าขวาไปยังมุมบนขวา ต่อจากนั้นชักเท้าซ้ายตามมา
• ก้าวเท้าซ้ายไปยังมุมบนซ้าย ต่อจากนั้นชักเท้าขวาตามมา
• ก้าวเท้าซ้ายไปยังมุมล่างขวา (จุดเริ่มต้น) แล้วชักเท้าขวามา
• แล ว ทำตามลำดั บ ขั้ น ตอนเช น นี้ ไ ปเรื่ อ ย ๆ ให เ ร็ ว ที่ สุ ด
จับเวลา 10 วินาที แลวทำกลับในทิศทางตรงขาม 10 วินาที
นับจำนวนชองที่กาวชิดได
3.2.6 การวั ด ความจุ ป อด (vital capacity) โดย
spirometer (เครื่องวัดความจุปอดแบบน้ำ) มีวิธีการ
• ตั้งระดับเข็มบนสเกลใหอยูที่ ศูนย

• ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยยืนตัวตรงหน้าเครื่องจับหลอด
เป่าอยู่ระดับปาก
• หายใจเข้าเต็มที่ที่สุด แล้วเป่าลมเข้าในหลอดให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้ (ระวังอย่าตัวงอหรือแขนบีบหน้าอก)
• ทดสอบ 2 ครั้ง ใชคาที่มากที่สุด
3.2.7 การวัดความทนทานของหัวใจและปอด โดยใช
จักรยานนั่งปนรุน Cateye fc1200 และคำนวณหา indirect
VO2 max มีวิธีการ
• ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนั่งบนจักรยาน และทำการตั้งค่า
น้ำหนักถ่วงตามอายุและเพศ
• จับเวลาการปั่นและให้รักษาระดับความเร็วให้คงที่ จับอัตรา
การเต้นของหัวใจทุกนาที
• เมื่อถึงนาทีที่ 2 อัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 120 ครั้ง
ต่อนาที ให้เพิ่มน้ำหนักอีก 0.5 กิโลกรัม
• นำอัตราการเต้นของหัวใจในช่วง 2 นาทีสุดท้ายมาหาค่าเฉลี่ย
4. ผูวิจัยไดทำการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามเกณฑ
ของกองทัพบกกับผูเขารวมวิจัยทั้งกอนและหลังการเขารับการ
ปรับสภาพทางทหาร
4.1 การดันพื้น (สำหรับทหารหญิง ใหทำทาคุกเขาดัน
พื้น) มีวิธีการ
• ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยวิจัยคุกเข่า มือทั้งสองข้างดันพื้น
ลำตัวเหยียดตรงและยุบแขนลงในลักษณะดันพื้น 1 ครั้ง
• จับเวลา 2 นาทีทำใหไดมากที่สุด
• บันทึกจำนวนครั้งที่ทำได
4.2 การลุกนั่ง มีวิธีการ
• ใหผูเขารวมโครงการวิจัยนอนหงายบนเบาะ เขางอตั้ง
เป น มุ ม ฉาก ปลายเท า แยกห า งกั น ประมาณ 30 เซนติ เ มตร
มือประสานกันที่ทายทอย ใหผูชวยคุกเขาที่ปลายเทาของผูรับ
การทดสอบ (หันหนาเขาหากัน) มือทั้งสองกำและกดขอเทา
ของผูเขารวมโครงการวิจัยไวใหสนติดพื้น เมื่อบอก “เริ่ม” พรอม
กั บ จั บ เวลาให ผู รั บ การทดสอบลุ ก ขึ้ น นั่ ง แล ว ก ม ศี ร ษะลงไป
ระหวางหัวเขาทั้งสองขาง แลวกลับนอนลงในทาเดิมจนนิ้วมือ
จดเบาะ จึงกลับลุกใหม ทำเชนนี้ตอไปอยางรวดเร็ว จนครบ 2 นาที
• บันทึกจำนวนครั้งที่ทำถูกตองในเวลา 2 นาที
4.3 การทดสอบวิ่ง 2 กิโลเมตร มีวิธีการ
• ให ผู เ ข า ร ว มโครงการวิ จั ย ยื น หลั ง เส น เริ่ ม เมื่ อ ได ยิ น
สัญญาณ “ไป” จึงออกวิ่งพรอมกับจับเวลาใหออกวิ่งในระยะ
ทางดังกลาวใหเร็วที่สุดหรือใชเวลานอยที่สุดเทาที่จะทำได
• บันทึกเวลาที่ทำไดเปนวินาที
5. ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อ
และกระดูกโครงสราง ดังนี้
5.1 ซักประวัติ ตรวจรางกายและบันทึกขอมูลการบาดเจ็บ
จากผูเขารวมโครงการวิจัยที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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ผลการศึกษา

5.2 เก็บขอมูลที่มีการบันทึกการเจ็บปวยของนักเรียน
พยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่1 ในสมุดบันทึกการเจ็บปวย
5.3 ทำการเก็บขอมูลจากการตรวจรักษาในขอที่ 5.1 และ
5.2 ทุก 2 สัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห

มีผูเขารวมงานวิจัยทั้งหมด 85 นาย อายุเฉลี่ย18 ป ดัชนี
มวลกายสวนใหญอยูในเกณฑปกติคิดเปนรอยละ 67.1 กิจกรรม
ทางกายก อ นฝ ก ปรั บ สภาพทางทหารส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ
ปานกลางคิดเปนรอยละ47.1 ประวัติบาดเจ็บของกลามเนื้อ
และกระดูกในอดีตคิดเปนรอยละ 32.9 ความผิดปกติทางดาน
กายวิภาคตรวจพบมีเทาแบนรอยละ 32.9 มุมขอเขา และมุม
ขอศอกสวนใหญอยูในเกณฑปกติคือมุมนอยกวา 15 องศา ดัง
แสดงในตารางที่ 1
พบอุบัติการณการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูก
ของนักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ระหวางการฝก
ปรับสภาพทางทหารทั้งสิ้น 34 นายคิดเปนรอยละ 40 โดยพบ
การบาดเจ็ บ รยางค ส ว นล า งมากกว า รยางค ส ว นบนคิ ด เป น

การวิเคราะหทางสถิติ
• ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก จำนวน
รอยละ คาเฉลี่ย เพื่อแสดงขอมูลทั่วไป และหาอุบัติการณการ
บาดเจ็บ
• ใชสถิติเชิงวิเคราะห (analytic statistics) หาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยกับการบาดเจ็บโดย
- ใชสถิติ Independent t-test กรณีเปนตัวแปรตอเนื่อง
- ใชสถิติ Chi-square test หรือ Fisher’s exact กรณี
ตัวแปรเชิงกลุมกับการบาดเจ็บ

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมวิจัย

รอยละ 35.3 และ 4.7 ตามลำดับในจำนวนผูที่ไดรับบาดเจ็บ
พบวาตำแหนงที่พบการบาดเจ็บมากที่สุดคือ บริเวณขอเขาคิด
เปนรอยละ 47.1 รองลงมาคือขอเทาและขาสวนลางซึ่งพบการ
บาดเจ็บเทา ๆ กันคือรอยละ 44.1ในจำนวนผูที่ไดรับบาดเจ็บมี
เพียง 1 นายเทานั้นที่ไดรับบาดเจ็บในระดับรุนแรงคือกระดูก
สนเทาราวคิดเปนรอยละ 2.9
สำหรับปจจัยที่มีผลตอการบาดเจ็บพบวา มีเพียงประวัติ
การบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูกโครงสรางในอดีตเทานั้น
ที่มีผลตอการบาดเจ็บจากการฝกปรับสภาพทางทหารอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P=0.024) สวนปจจัยอื่น ๆ เชนดัชนีมวล
กาย กิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายกอนเขารับการ
ฝกปรับ สภาพทางทหาร รวมถึงความผิดปกติทางกายวิภาค
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)

ไมพบวามีความสัมพันธกับการบาดเจ็บจากการศึกษาในครั้งนี้
(P>0.05)
สมรรถภาพทางกายหลังการฝกปรับสภาพทางทหารพบวา
สวนใหญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเทาเดิม มีเพียงแรง
เหยียดขาที่ลดลง

บทวิจารณ
อุบัติการณการบาดเจ็บระบบกลามเนื้อและกระดูกของ
นักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ระหวางฝกปรับสภาพ
ทางทหารในป 2553 เปนรอยละ 40 โดยพบวาตำแหนงที่มีการ
บาดเจ็บมากที่สุดคือขอเขา รองลงมาคือขอเทาและขาสวนลาง
ซึ่งพบการบาดเจ็บที่เทา ๆ กันเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน
จากตางประเทศพบวาอัตราการบาดเจ็บจากการฝกปรับสภาพ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงปจจัยกับการบาดเจ็บ
* การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Fisher’s exact test; **การบาดเจ็บในอดีต P- value = 0.024, RR = 1.8, 95%CI of RR = 1.1 to 3.0กำหนดคา
P value < 0.05 มีนัยสำคัญทางสถิติ

บาดเจ็บที่เกิดในชวงของการฝกจึงทำใหแรงเหยียดขาลดลง
จากการศึกษานี้สามารถนำไปใชในการวางแผนการฝกปรับ
สภาพทางทหารในหวงการฝกครั้งตอ ๆ ไป เพื่อลดการบาดเจ็บ
ของระบบกลามเนื้อและกระดูกโดยเนนการปองกันใหกับทหาร
ใหมที่เคยมีประวัติการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูก
ในอดีต เชนทหารที่เคยมีประวัติการบาดเจ็บที่บริเวณเขามา
กอน ควรจะตองมีการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณ
รอบเขาใหมากกวาบุคคลอื่น หรือในกรณีที่เคยบาดเจ็บของ
ขอเทามากอน ควรมีการใสที่ประคองขอเทาหรือพันเทปที่ขอเทา
เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บซ้ำ(5) รวมถึงใหความสำคัญกับการตัด
รองเทาใหพอดีกับเทาของผูฝก
ขอจำกัดของการวิจัยนี้คือ จำนวนประชากรนอย และเปน
กลุ ม เฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจากจำกั ด ด ว ยการรั บ นั ก เรี ย นเข า
ศึกษาแนะนำวาในการศึกษาครั้งตอไปเพื่อเปนการเพิ่มจำนวน
ประชากรและการกระจายความเฉพาะเจาะจงของประชากร
อาจทำการศึกษานักเรียนพยาบาลทั้ง 4 เหลา (พยาบาลทหาร
บก พยาบาลทหารเรือ พยาบาลทหารอากาศ และพยาบาล
ตำรวจ) โดยมีการปรับโปรแกรมการฝกใหเหมือนกัน รวมทั้ง
ควบคุมปจจัยภายนอกที่มีผลตอการบาดเจ็บใหเหมือนกัน
กลาวโดยสรุปอุบัติการณการบาดเจ็บระบบกลามเนื้อและ
กระดูกของนักเรียนพยาบาลทหารบกหญิงชั้นปที่ 1 ระหวางฝก
ปรับสภาพทางทหารในป 2553 พบคอนขางสูงถึงรอยละ 40

ทางทหารหญิ ง ไทยต่ำ กว า ต า งประเทศโดยการศึ ก ษาการ
บาดเจ็บจากการฝกทหารหญิงในตางประเทศพบวามีความ
แตกตางกันในแตละการศึกษา โดยการศึกษาของ Almeida และ
คณะ(7) พบการบาดเจ็บคิดเปนรอยละ 44 สวนการศึกษาของ
Dennis และ คณะ(2) พบการบาดเจ็บสูงถึงรอยละ 54 สวน
ตำแหนงการบาดเจ็บจากการฝกทหารในตางประเทศแตกตาง
จากประเทศไทยโดยพบการบาดเจ็บที่บริเวณหลังสวนลางมาก
ที่สุด รองลงมาเปนการบาดเจ็บที่ขอเทาและขอเขา(6) ตามลำดับ
ความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจเนื่องจากโปรแกรมการฝกในสวน
ของความหนักในการฝก ระยะเวลาในการฝก ชนิดของกิจกรรม
ที่ใชฝกในแตละประเทศมีความตางกันรวมกับการเก็บขอมูลการ
บาดเจ็บที่แตกตางกันในแตละการศึกษาจึงทำใหอุบัติการณ
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมีความตางกัน
พบวาประวัติการบาดเจ็บกลามเนื้อและกระดูกโครงสราง
ในอดีตเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บจากการฝก
อยางมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Murphy และ
คณะ(5) ที่เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาหลายการศึกษาเพื่อ
หาปจจัยที่มีผลตอการบาดเจ็บของรยางคสวนลาง โดยพบวามี
ถึง7การศึกษาที่พบวาประวัติการบาดเจ็บในอดีตเปนปจจัยที่
ทำใหเกิดการบาดเจ็บซ้ำ
สมรรถภาพทางกายโดยสวนใหญอยูในเกณฑคงเดิมหรือ
เพิ่มขึ้น ยกเวนแรงเหยียดขาที่ลดลง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการ
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รูปที่ 1 แผนภูมิแทงแสดงตำแหนงของการบาดเจ็บที่พบในระหวางการฝกปรับสภาพทางทหาร

รูปที่ 2 แผนภูมิแทงแสดงการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายหลังฝกปรับสภาพทางทหาร 12 สัปดาห

โดยตำแหนงที่พบการบาดเจ็บมากที่สุดคือขอเขา รองลงมาคือ
ขอเทาและขาสวนลางซึ่งพบมีการบาดเจ็บเทา ๆ กัน โดยพบวา
ประวัติการบาดเจ็บในอดีตเปนปจจัยที่มีผลตอการบาดเจ็บซ้ำ
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