กลามเนื้อแกนกลางลําตัว......กลามเนื้อสายซัพพอรต
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กลามเนื้อแกนกลางลําตัว (core muscles) เปนกลามเนื้อที่อยู ใกลกับแกนกลางของลําตัว ทํ า
หนาที่ในการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลัง กอใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ เชน การเอี้ยวตัวหยิบของ การยกของ หรือ
การหันหลังกลับไปมองวัตถุ นอกจากนี้ขณะมีการเคลื่อนไหวแขนหรือขา กลามเนื้อแกนกลางลําตัวยังมีหนาที่
ในการทรงทา ทําใหแกนกลางลําตัวอยูนิ่ง เพิ่มความมั่นคงใหกับกระดูกสันหลัง ชวยใหการเคลื่อนไหวไมวาจะ
เปนการเดินหรือวิ่งทําไดอยางราบรื่น ความสัมพันธในการทํางานของโครงสรางตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจาก
กลามเนื้ อในรางกายจะมีการเชื่อมตอกันดวยพังผืด (รูปที่ 1) ดังนั้นหากกล ามเนื้อแกนกลางลําตัวอ อนแรง
หรือไมยืดหยุนจะสามารถทําใหกําลังของกลามเนื้อแขนหรือขาลดลงในขณะทํากิจกรรม ในทางกลับกันหาก
กลามเนื้อแกนกลางลําตัวแข็งแรงก็สามารถเพิ่มกําลังของกลามเนื้อแขนหรือขาได
รูปที่ 1 แนวการเชื่อมตอกันของกลามเนื้อภายในรางกาย (อางอิงจาก: https://www.anatomytrains.com/)

กลามเนื้อแกนกลางลําตัวอยูตรงไหนและประกอบดวยกลามเนื้อมัดใดบาง ?
เราสามารถรับรูตําแหนงของกลามเนื้อแกนกลางลําตัวไดดวยการวางมือทั้งสองขางบริเวณเอว
จากนั้ น ให แขม วหรือ เกร็ง หนา ทอ ง พยายามดึ งสะดื อเข า หากระดูก สั นหลั ง เราจะรู สึก ถึ ง ความแน น ของ
กลามเนื้อใตผิวหนังบริเวณนั้น ซึ่งตรงตําแหนงนั้นเองคือกลามเนื้อแกนกลางลํ าตัว โดยกลามเนื้ อแกนกลาง
ลําตัวจะประกอบดวยกลามเนื้อตาง ๆ ที่มีสวนเชื่อมตอกับกระดูกสันหลัง มี กลุมกลามเนื้อสําคัญ ๆ ไดแ ก
กลามเนื้อหลัง กลามเนื้อหนาทอง กลามเนื้อสะโพกและอุงเชิงกราน (รูปที่ 2) และอาจรวมถึงกลามเนื้อกะบัง
ลมและกลามเนื้อบริเวณไหลดวย
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รูปที่ 2 ตําแหนงของกลามเนื้อแกนกลางลําตัว (อางอิงจาก: Roiola et al. Acta med mediterr. 2020)
กลามเนื้อแกนกลางลําตัวกับกิจกรรมตาง ๆ
แมวากลามเนื้อแกนกลางลําตัวจะมีบทบาทในการทํากิจกรรมหลายประเภท แตบอยครั้งที่เรา
มักจะไมใหความสนใจกลามเนื้อกลุมนี้ เราจะตระหนักไดวามีกลามเนื้อกลุมนี้อยูก็ตอเมื่อความสามารถในการ
ทํากิจกรรมลดลงหรือมีอาการปวดเกิดขึ้นที่บริเวณดังกลาว กิจกรรมที่อาศัยการทํางานของกลามเนื้อแกนกลาง
ลํ า ตั ว มี ม ากมายหลายอย า ง เช น การก ม ใส ร องเท า การยกของ การปลู ก ต น ไม การนั่ ง ทํ า งาน การใช
คอมพิ วเตอร การเล นกีฬ า เปนต น จะเห็ นได วาเกือ บทุก กิจ กรรมในชี วิตประจํ าวั น อาศั ยการทํา งานของ
กลามเนื้อแกนกลางลําตัวรวมดวยทั้งสิ้น
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รูปที่ 3 บทบาทของกลามเนื้อแกนกลางลําตัวขณะนั่ง (อางอิงจาก: https://skillsforaction.com/assesssitting-core-strength-stability-child)
ประโยชนของการมีกลามเนื้อแกนกลางลําตัวที่แข็งแรง
การมีกลามเนื้อแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงเปรียบเหมือนการล็อคกระดูกสันหลังรอบทิศทาง 360
องศา ทําใหขณะที่มีการเคลื่อนไหวรางกายกลามเนื้อแกนกลางลําตัวเหลานี้จะคอยพยุงตัวกระดูกสันหลังใหอยู
ในแนวที่ ถู กตอง โดยการที่มีกลามเนื้อแข็งแรงจะทํ าให เราทรงทา หรื อเคลื่อ นไหวไดอย างสมดุ ลและมั่ นคง
ทาทางการวางตัวของรางกายอยูในลักษณะที่ถูกตอง ทําใหจุดศูนยถวงของรางกายอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
อันเปน การลดแรงกระทําตอกระดูกสันหลัง จึงสามารถลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลามเนื้อและ

โครงสรางตาง ๆ ของกระดูกสันหลังได ผลของการมีกลามเนื้อแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงยังชวยใหการทํางาน
ของแขนขาขณะทํากิจกรรมตา ง ๆ เกิดขึ้นไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ เชน ทํ าให นัก วิ่ งมีชวงกาวเท าที่ยาวขึ้น
นั กกี ฬากอลฟ สามารถหวดวงสวิง ได ดีขึ้น เปน ตน นอกจากนี้ยัง มีง านวิ จัย ที่ แ สดงถึง ประโยชน ข องการมี
กลามเนื้อแกนกลางลําตัวลําตัวที่แข็งแรงตอการบาดเจ็บที่พบไดบอย ดังนี้
- กลามเนื้อแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงสามารถชวยลดอาการปวดหลังเรื้อรังได
อาการปวดหลังเรื้อรังเกิดไดจากหลายสาเหตุ โดยการออนแรงของกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อ
หนาทองเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สามารถกอใหเกิดอาการปวดได ผลการศึกษาพบวาการฝกเพิ่มความแข็งแรง
และความทนทานของกลามเนื้อแกนกลางลําตัวสามารถชวยลดอาการปวดหลังเรื้อรังและอาการปวดหลังอัน
เนื่องมาจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
- กลามเนื้อแกนกลางลําตัวชวยลดโอกาสหกลมได
การหกลมเปนอุบัติเหตุที่พบไดบอยในผูสูงอายุ เนื่องจากกลามเนื้อมีความแข็งแรงลดลง การรับรู
ตําแหนงของขอตอไมไวเทากับ วัยหนุมสาว รวมถึงการทํางานประสานสัมพั นธกันระหวางสวนตา ง ๆ ของ
รางกายทําไดไมดีดังเดิม ผลการศึกษาพบวาการฝกเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อแกนกลาง
ลําตัวสามารถชวยเพิ่มความสามารถในการรักษาสมดุลขณะทรงทา การเดิน และปองกันการหกลมได
การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกลามเนื้อแกนกลางลําตัว
สําหรับบทความนี้ ผูเขียนจะเนนทาทางในการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
แกนกลางลําตัวที่ไมตองใชอุปกรณและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถใชไดกับผูสูงอายุ โดยการ
ออกกํา ลังกายในผูสูงอายุนั้น จะเนนทาทางที่ถูกตอง และทําซ้ําในแตละทาจนรู สึกวาเหนื่อยระดับปานกลาง
โดยหากแบงระดับความเหนื่อยจาก 0 ถึง 10 คา 0 คือไมเหนื่อย ความรูสึกเหมือนนั่งปกติ คา 5-6 คือเหนื่อย
ระดับปานกลาง และคา 10 คือเหนื่อยจนทนไมไหว ทาทางในการออกกําลังกายมี 4 ทาดวยกัน ดังนี้
1. ทา abdominal drawing-in maneuver เปนทาที่ชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหนา ทอง
การแขมวหนาทอง (เกร็งหนาทอง) เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อหนาทอง เปนการเพิ่มความดันภายดันชอง
ทอง ทําใหหลังสวนลางมีความมั่นคงมากขึ้น การออกกําลังกายจะเริ่มจากทานอนหงาย หนามองเพดาน ขา
กางออกเทาความกวางของสะโพก ชันเขาขึ้น ใหขอสะโพกงอประมาณ 40 องศา และขอเขางอประมาณ 80
องศา จากนั้นใหพยายามกดหลังติดเตียง แขมวหนาทอง ดึงสะดือใหใกลเตียงมากที่สุด หายใจเข าออกปกติ
คางไวประมาณ 3 ลมหายใจ ขณะออกกําลังกายทานี้สะโพกและหนาอกตองอยูนิ่งหามขยับ

รูปที่ 4 ทา abdominal drawing-in maneuver (อางอิงจาก: https://brookbushinstitute.com/article
/drawing-in-offers-greater-sacroiliac-joint-stability-than-abdominal-bracing)

2. ทา bridging เปนทาที่ชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณกน สะโพก หลังสวนลาง และหนา
ทอง ชวยใหกระดูกสันหลังวางตัวในแนวที่ถูกตอง การออกกําลังกายจะเริ่มจากทานอนหงาย หนามองเพดาน
ขากางออกเทาความกวางของสะโพก ชันเขาขึ้น ใหขอสะโพกงอประมาณ 40 องศา และขอเขางอประมาณ 80
องศา จากนั้นใหเกร็งกลามเนื้ อกนและกลา มเนื้อหนาทอง พยายามยกสะโพกใหลอยตัวจากพื้ นขึ้ นตรง ๆ
จนกระทั่งแนวการวางตัวจากขอเขาถึงขอไหลเปนเสนตรง โดยสะโพกจะตองไมสั่นหรือสายไปมา หากมีอาการ
สั่นใหลดระดับความสูงลงได หายใจเขาออกปกติ เกร็งคางไว 3 ลมหายใจ จากนั้นคอย ๆ เคลื่อนสะโพกกลับสู
ตําแหนงเริ่มตน

รูปที่ 5 ทา bridging (อางอิงจาก: https://www.mayoclinic.org/healthylifestyle/fitness/multimedia/core-strength/sls-20076575?s=3)
3. ทา superman เปนทา ที่ชวยเพิ่มความแข็ง แรงของกลามเนื้อหลังสวนลาง การออกกํ าลังกายจะ
เริ่มตนจากทานอนคว่ํา วางผาขนหนูมวนกลมหรือหมอนใบเล็กไวใตสะโพกเพื่อไมใหหลังแอนมากเกินไป โดย
เหยี ย ดแขนทั้ง สองข างไปเหนือ ศีรษะในแนวระนาบกับ พื้นและกวา งประมาณ 1 ชวงไหล จากนั้ น ให เกร็ ง
กลามเนื้อหนาทอง ยกแขนขางขวาคางไว 3 ลมหายใจ วางแขนลง ยกแขนขางซายคางไว 3 ลมหายใจ วาง
แขนลง ยกขาขางขวาคางไว 3 ลมหายใจ วางขาลง และยกขาขางซายคางไว 3 ลมหายใจ วางขาลง

รูปที่ 6 ทา superman (อางอิงจาก: https://www.mayoclinic.org/healthylifestyle/fitness/multimedia/core-strength/sls-20076575?s=13)

4. ทา dead bug เปนทาที่ชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อแกนกลางลําตัวทั้งหมด การออกกําลัง
กายเริ่มตนจากทานอนหงาย ชันเขาขึ้น ใหขอสะโพกงอประมาณ 40 องศา และขอเขางอประมาณ 80 องศา ชู
แขนขึ้นฟา เมื่อแขนตั้งตรงไมมีอาการสายไปมา ใหเกร็งกลามเนื้อหนาทอง แลวคอย ๆ ยกขาทั้งสองขางขึ้น
พรอมทั้งงอเขารวมดวยอยางชา ๆ หากไมมีอาการขาสั่นขณะที่ยกขาขึ้น อาจจะเพิ่มความยากดวยการเหยียด
แขนขวาและเหยียดขาซาย โดยแขนซายยังคงชูขึ้นฟาและขาขวายังคงงออยูในตําแหนงเดิม จากนั้นทําสลับกัน
ในแขน/ขาอีกขาง

รูปที่ 7 ทา dead bug (อางอิงจาก: https://www.wikihow.com/Do-the-Dead-Bug-Exercise)
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