อันตรายมืดจากโยคะ
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ในระยะหลัง ๆ นี้ มีผปู ้ ่ วยปวดเข่า ปวดหลัง ปวดคอ มาให้รักษาแทบทุกวันมากขึ้นเรื่ อย ๆ เป็ นพวก
ที่อายุกลางคนขึ้นไป เมื่อซักประวัติอย่างละเอียดแล้ว ได้ประวัติ เริ่ มหัดโยคะกันทั้งนั้น ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
กรมแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ยกฐานะโยคะให้เป็ นโยคะบาบัด มีใบประกอบโรคศิลป์ ให้
และมีการโฆษณาสัพคุณมากมาย จึงมีคนนิยมไปฝึ กโยคะมากขึ้น
ผูเ้ ขียนได้เคยวิจยั ผลดีผลเสี ยของโยคะมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้เขียนลงในหนังสื อออกกาลัง
กายสายกลางเพื่อสุ ขภาพซึ่ งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2525 จึงอยากนามาเล่าให้ฟังอีกครั้งว่าโยคะมีดีมีเสี ยอย่างไร
บ้าง
ศึกษาจากหนังสื อ “วิธีบริ หารกายตามหลักโยคะ” ของ บัณฑิตริ ฟ ชาร์ มา และริ ชาร์ ด ฮิตเติ้ลแมน
ซึ่งถอดความโดย สายพิณ จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์เสริ มวิทย์บรรณาคาร กทม. และ “Yoga 28 day exercise
plan” ของ Richard Hittleman จัดพิมพ์โดย Chapel River Press, Great Britain, 1975.
โยคะ แปลความหมายว่า การประกอบ การผูก การเกี่ยวข้อง การร่ วมกิเลส ความพยายาม ความ
เพ่งเล็งแน่วแน่ ความตั้งใจจริ ง การสงบตัว ซึ่ งสรุ ปรวมความแล้วได้ความว่า คือ วิธีบาเพ็ญสมาธิ ตามลัทธิ
ของอาจารย์ปัณญชลี ในปทานุกรมฉบับภาษาบาลีของชิ ลเตอร์ วา่ โยคะ คือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย หรื อ
แถวแนวของอาการต่าง ๆ
มนุษย์เรานี้มีส่วนประกอบหุ ้มห่อถึง 7 ชั้น
ชั้นที่ 1.
คือ ร่ างกาย
ชั้นที่ 2.
คือ เจตภูต หรื อกายทิพย์
ชั้นที่ 3.
คือ ปราณ หรื อลมหายใจ
ชั้นที่ 4.
คือ สัญญา
ชั้นที่ 5.
คือ ปัญญา
ชั้นที่ 6.
คือ ดวงจิตต์
ชั้นที่ 7.
คือ ดวงวิญญาณ
วิชาโยคะ เป็ นเพียงวิชาชั้นที่ 1 คือ ร่ างกาย เท่านั้น

“อาสนะ” (Asana) - ท่าบริหารของโยคะ
อาสนะ แปลตามความหมาย คือ “ท่า” หรื อ “อาการ” หรื อ “ท่าบริ หารกาย” ตามหลักวิชาโยคะ
นัน่ เอง ได้มีผอู ้ ธิ บายว่า อาสนะเป็ นวิธีการบารุ งกล้ามเนื้อ ซึ่ งอยูใ่ นการควบคุมและปรับปรุ งโดยหน้าที่ภายใน
ของสิ่ งกระตุน้ เร้าทางประสาท จากส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย กับจุดศูนย์กลางมันสมองที่อยูเ่ หนื อไป รวมทั้ง
วิธีการดัดตนในท่าปกติ (Normally flexible) หรื อ ทาตนให้โค้งงออ่อนนุ่ม และให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็น สามารถ
จะบิดเบือนไปได้ และทาให้แข็งตัวได้
จุดสาคัญอยูท่ ี่ใจศรัทธา เพราะท่าบริ หาร หรื อดัดตนเหล่านี้ มิใช่ท่าบริ หารฝึ กหัดธรรมดา หรื อ
ง่ายนัก แต่เป็ นการปฏิบตั ิที่ตอ้ งใช้ความพยายามทาอยูเ่ รื่ อยอย่างไม่ลดละ เพราะแต่ละท่าเป็ นวิชาการอย่าง

แท้จริ ง ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบตะกุกตะกัก หรื อสะบัดเหวีย่ ง หรื อเคลื่อนไหวรวดเร็ วจนเกินไปแม้แต่นอ้ ย
แต่จะเป็ นการเคลื่อนไหวช้า ๆ เป็ นไปโดยธรรมชาติ เช่นการคลายความตึงเครี ยดไปในทางเดียวกันด้วย
ก่อนที่จะขึ้น “ท่าโยคะ” ใคร่ ขอวิจารณ์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ข้างต้นเสี ยก่อนตอนหนึ่ง เมื่อจบแล้วจึงจะ
นาท่าต่าง ๆ มาลงพร้อมคาวิจารณ์ในภายหลัง
การบริ หารกายแบบโยคะ คือการดัดตนในท่าต่าง ๆ ซึ่ งต้องทาอย่างช้า ๆ ให้สัมพันธ์กบั การหายใจ
และต้องอาศัยสมาธิ เป็ นอย่างมาก จึงเท่ากับเป็ นการฝึ กหายใจ (Abdominal breathing exercise)
ฝึ กสมาธิ และดัดตนไปพร้อม ๆ กัน
การฝึ กหายใจด้วยหน้าท้อง ซึ่งความจริ งเป็ นการหายใจที่อาศัยกระบังลม ร่ วมกับกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง เป็ นการฝึ กที่ดีทาให้การหายใจมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น แต่ประโยชน์ที่ได้ยงั คลุมเครื ออยูส่ าหรับ
คนปกติ ส่ วนคนที่มีความผิดปกติทางระบบหายใจอยู่ เช่นมีหอบหื ด (Bronchial asthma) หรื อหลอดลมพอง
(Bronchiectasis) หรื อถุงลมโป่ งพอง (Emphysema) หรื อสภาพหลังผ่าตัดปอดหรื อหัวใจ เป็ นต้น จะได้รับ
ประโยชน์อย่างมหาศาล โดยธรรมชาติแล้วเด็กจะใช้การหายใจด้วยหน้าท้องมากกว่าด้วยทรวงอก และพอ
โตขึ้นธรรมชาติก็จะเปลี่ยนให้มาใช้การหายใจด้วยทรวงอกมากกว่าหน้าท้อง จะใช้การหายใจของหน้าท้องนี้
ก็ต่อเมื่อเกิดความจาเป็ น อีกประการหนึ่งในสภาวะปกติความต้องการออกซิ เจนและความต้องการการถ่ายเท
คาร์ บอไดออกไซด์ออกจากปอด จะเป็ นไปตามความต้องการของร่ างกาย เพราะจะมีผลสะท้อนต่อการเป็ น
กรดเป็ นด่างของเลือดด้วย ฉะนั้น การบังคับให้การหายใจเข้าออกเต็มที่เกินความต้องการของร่ างกาย อาจจะ
เป็ นผลให้การเป็ นกรดเป็ นด่างของเลือดเปลี่ยนแปลงไปไม่อยูใ่ นสมดุล ทั้งนี้น่าจะมีการศึกษาวิจยั ว่าขณะที่
เสร็ จสิ้ นการบริ หารร่ างกายแบบโยคะนี้แล้ว จะมีผลต่อเลือดอย่างไรบ้าง จากการทดสอบถามผูป้ ฏิบตั ิการ
บริ หารกายแบบโยคะหลายท่าน ไม่ปรากฏว่ามีผใู ้ ดมีอาการเหนื่อยหอบหรื อมีเหงื่อไหลเหมือนการออกกาลัง
กายทัว่ ไป นัน่ ก็แสดงว่าการบริ หารกายแบบโยคะนี้ ไม่มีความต้องการออกซิ เจนเพิ่มจากสภาวะปกตินกั จึง
ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ฉะนั้น ถ้าเพิ่มการหายใจให้เต็มที่ตามหลักของโยคะแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิอาจจะได้รับ
ออกซิ เจนมากเกินความต้องการได้ ผลที่ได้จะทาให้เลือดเป็ นด่าง ซึ่ งจะเป็ นผลทาให้มีการสลายกระดูกอีกต่อ
หนึ่ง จึงเกิดสภาพกระดูกโปร่ งบางเร็ วกว่าปกติ (ข้อคาดคะเนนี้ เป็ นเพียงข้อสงสัยที่ผเู ้ ขียนใช้หลักวิชาแพทย์
มาพิจารณาเท่านั้น ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างแท้จริ ง)

การฝึ กการหายใจให้สัมพันธ์กบั การฝึ กท่าดัดตนนี้ เป็ นการฝึ กสมาธิ อย่างดี จึงนับได้วา่ เป็ นประโยชน์
ทางด้านนี้ อย่างแท้จริ ง
การดัดตนแต่ละท่าจะต้องให้มีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลช้า ๆ
จึงนับว่าเป็ นการเคลื่อนไหวชนิ ด
Isotonic ผสมผสานกับ Isometric เข้าด้วยกันเช่นเดียวกับมวยจีน แต่เนื่ องจากการเคลื่อนไหวไม่ติดต่อกันเป็ น
ลูกโซ่แบบมวยจีน เมื่อเคลื่อนไหวไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะหยุดนิ่งในท่านั้นเป็ นเวลาหลายวินาที (ถึง 30 วินาทีได้)
ทาให้การเคลื่อนไหวนั้นขาดจังหวะ (Rhythm) และความต่อเนื่องไป ไม่อาจนับได้วา่ โยคะเป็ นการออกกาลัง
กายแบบแอโรบิก หรื อเป็ นการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความอดทนได้ สรุ ปแล้ว การออกกาลังกายแบบโยคะ
เป็ นเพียง isometric-isotonic exercise (คือการออกกาลังกายที่ใยกล้ามเนื้อไม่หดตัว – การออกาลับกายที่
ใยกล้ามเนื้อหดตัว) เท่านั้น และเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว isometric คงมีปริ มาณมากกว่า isotonic
นอกจากนี้ การดัดตนเป็ นการยืดเส้นสาย (Stretching exercise) ทาให้ขอ้ ไม่ติดขัด แต่เป็ นการเพิ่มการ
เคลื่อนไหวของข้อมากเกินกว่าธรรมชาติของร่ างกายจะทาได้ผลคือข้อหย่อนหลวม ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
ข้อต่าง ๆ เสื่ อมเร็ วกว่าปกติ
การกาหนดเวลาทาบริ หารกายแบบโยคะจะต้องทาในเวลาท้องว่าง คือตื่นนอนเช้าก่อนรับประทาน
อาหาร หรื อในเวลาอื่นที่ไม่ได้รับประทานอาหารมาก 3-4 ชัว่ โมง ในตารามิได้ให้เหตุผลไว้ แต่ในหลักวิชา
แพทย์แล้วควรออกกาลังหลังรับประทานอาหารได้ประมาณ 2 ชัว่ โมง เพราะอาหารจะถูกย่อย และกระเพาะ
จะดูดซึ มเข้าไปในร่ างกายแล้ว การออกกาลังช่วงนี้จะใช้อาหารที่รับประทานเข้าไปเป็ นเชื้อเพลิงโดยตรง ถ้า
ปฏิบตั ิตามหลักโยคะจะเป็ นช่วงเวลาที่น้ าตาลในเลือดต่าสุ ด เมื่อออกกาลังช่วงนี้ตบั จะต้องทาหน้าที่หนักขึ้น
โดยใช่เหตุ เพื่อจะสร้างน้ าตาลและไขมันอิสระมาเป็ นเชื้ อเพลิงในการเผาผลาญเพื่อออกกาลังกายโยคะนี้
ท่าบริหารกายแบบโยคะ
จากการศึกษาท่าตัดตนในหนังสื อของ “สายพิณ” และของ Richard Hittleman ปรากฎว่ามีท่าฝึ ก
โยคะประมาณ 40 ท่า
ส่ วนใหญ่ท่าต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์อยูใ่ นตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว เช่นท่าดึงขา (Leg pull) ประโยชน์ที่
จะได้ก็คือ ต้องการยืดกล้ามเนื้อหลังและโคนขาให้หย่อนคลายตัว หรื อท่าบริ หารของหน้าอก
(Chest
expansion) ประโยชน์ที่จะได้คือ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการหายใจ และขยายกล้ามเนื้อ หน้าอก หรื อท่า
ตัก๊ แตนขาเดียว (Locust) ประโยชน์ที่จะได้คือ ทาให้ร่างกายบริ เวณสะโพก เอว ต้นขา แข็งแรงขึ้น ไม่มี
ไขมัน เป็ นต้น ฉะนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องพิจารณาในแง่ดีของท่าโยคะแต่ละท่า ขอสรุ ปรวมความว่า ในการ
บริ การกายแบบโยคะนี้ สิ่ งที่จะได้มี
1. การเคลื่อนไหว (Range of motion) ของข้อต่าง ๆ จะได้เกินพิกดั ของข้อ
2. เนื้อเยือ่ ยึดข้อต่าง ๆ รวมถึงกล้ามเนื้อและเอ็นด้วย จะหย่อนคลายตัว ไม่เกร็ ง ลดอาการเจ็บปวด
จากการยึด หรื อการเกร็ งได้
3. กล้ามเนื้อบางส่ วนจะแข็งแรงขึ้น ซึ่ งแล้วแต่ท่าแต่ละท่า
4. ท่าบริ หารต่าง ๆ ดีสาหรับ Balancing exercise (การออกกาลังกายเพื่อการทรงตัว)
5. รู ปร่ างได้สัดส่ วน
6. จิตใจปลอดโปร่ ง มีสมาธิ ดี
แต่สิ่งที่น่าเป็ นห่วงว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้จากการฝึ กโยคะ คือ

1. เนื้ อเยื่อที่ยดึ ข้อต่าง ๆ ถูกยืดจนหย่อนยานจนเกินไป ทาให้ขอ้ กระดูกต่าง ๆ หลวม (Instability)
ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุในข้อนั้นเสื่ อมสภาพเร็ วกว่าธรรมดา หรื อข้อนั้นอาจได้รับบาดเจ็บได้ง่ากว่าธรรมดา
2. ท่าฝึ กโยคะบางท่ามีการเคลื่อนไหวไปจนเกินขอบเขตของธรรมชาติ อาจจะเป็ นสาเหตุให้กระดูก
ขบกันมากจนเกิดการเสื่ อมสภาพได้เร็ วกว่าที่ควรจะเป็ น เช่น ท่านัง่ ขัดสมาธิ การแอ่นหลังในท่างูเห่า
ตัก๊ แตนสมบูรณ์ ค่าคันธนู
3. บางท่าของท่าฝึ กโยคะ เป็ นท่าที่ผดิ ปกติอย่างมากถ้าปฏิบตั ิเป็ นประจาหรื อปฏิบตั ิครั้งละนาน ๆ จะ
ทาให้เกิดโทษได้ในภายหลังในข้อนี้จะยกขึ้นมาชี้ให้เห็นเฉพาะแต่ละท่าที่คิดว่าจะเป็ นโทษได้ อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น ในการฝึ กโยคะ ควรจะพิจารณาเลือกฝึ กท่าที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท่านซึ่ งใน
คาแนะนาทัว่ ไป ข้อ 7 ของการฝึ กโยคะเองก็แนะนาเอาไว้แล้วว่าควรจะเลือกฝึ กเท่าที่สามารถจะปฏิบตั ิได้ ซึ่ ง
ผูเ้ ขียนขอเพิ่มเติมว่า “และควรเลือกฝึ กท่าที่จะไม่ทาให้เกิดปั ญหาหรื อโทษในภายหลัง” ด้วย
สาหรับท่าที่พิจารณาแล้วว่าอาจจะเกิดโทษในภายหลังมีดงั นี้
1. ท่าดึงขา
ในวิชา Kinesiology บ่งไว้ชดั เจน
ว่า การดัดตนเช่นนี้ไม่ใช่แต่กล้ามเนื้อโคนขา
ด้านหลัง hamstrings จะถูกยืดแต่อย่างเดียว
แต่จะมีแรงตึงแรงเครี ยด ต่อหลังด้วย เพราะขณะ
ก้มตัวไปข้างหน้า กระดูกสันหลังระดับเอวจะมี
การงอด้วย ถ้าทามาก ๆ เข้า เอ็นยึดกระดูกสันหลังด้านหลัง จะถูกยืดมากเกินไป จนเป็ นเหตุให้ปวดหลังได้
คล้ายกับท่าขับรถที่จดั เบาะที่นงั่ ห่างพวงมาลัยเกินไป เวลาขับต้องยืน่ มือ เท้า เหยียดตรง ขับนาน ๆ เข้าจะ
ปวดหลัง แต่ในท่าบริ หารท่านี้ยงิ่ กว่านัง่ ขับรถผิดท่าเสี ยอีก เพราะมีการก้มตัวไปข้างหน้าด้วย วิธีแก้ไขทาได้
ง่าย เพียงงอเข่าข้างใดข้างหนึ่ งขึ้นมา จะทาหน้าที่ยดึ กระดูกสันหลังไม่ให้มีการเคลื่อนไหว ฉะนั้น เวลาก้มตัว
ไปข้างหน้า จึงมีการเคลื่อนไหวเฉพาะข้อสะโพกเท่านั้น แรงตึงและแรงเครี ยด จะไม่เกิดที่ กระดูกสันหลัง
ระดับเอว
2. ท่ างูเห่ า - Cobra
บริ เวณกระดูกสันหลังระดับเอว จะแอ่นมาก (Hyper lordosis) ขอบหลังของกระดูกสันหลัง
จะขบกันมาก เกิดการสึ กหรอและรู ที่เส้นประสาทออกจะแคบลงมากเช่นกัน ฉะนั้นในคนวัยเสื่ อมซึ่ งมี
หิ นปูนจับตามขอบกระดูกสันหลังอยูแ่ ล้ว จึงทาให้รูประสาทแคบมากขึ้นไปอีก จะหนีบเส้นประสาทนั้น
หรื อหินปูนที่เกาะตามขอบกระดูกจะกดลงบนโคนประสาท ทาให้มีอาการปวดหลัง ร้าวลงขาได้
ในหลักวิชาแพทย์ ห้ามการนอนคว่าอยูแ่ ล้ว เพราะหลังจะแอ่น ฉะนั้นการแอ่นตัวขึ้นตามท่านี้ หลัง
จะแอนยิง่ กว่าการนอนคว่า จึงให้โทษยิง่ กว่าการนอนคว่าธรรมดาหลายเท่า นอกจากนี้แอ่นหลังมาก ๆ
กระดูกสันหลังด้านหลัง จะอัดหมอนกระดูกบริ เวณนั้นให้สึกหรอเร็ วขึ้นด้วย
3. ท่ าตั๊กแตนสมบูรณ์ - Complete Locust
ให้โทษเหมือนข้อ 2
ท่างูเห่า

ท่าตัก๊ แตนสมบูรณ์

4. ท่ าคันธนู - Bow

ให้โทษมากที่สุด เพราะปลังแอ่นมากที่สุด และยังมีแรงดึงขาทาให้กระดูกสันหลังแอ่นขบกันแรง
ยิง่ ขึ้น
5. ท่ ายืนด้ วยไหล่ - Shoulders Stand
ท่านี้ คอจะก้มเต็มที่ ซึ่ งโดยปกติ การก้มคอนาน ๆ มาก ๆ จะกระตุน้ ให้เกิดหิ นปูนเกาะที่
กระดูกคอ และถ้าหิ นปูนเกาะอยูแ่ ล้ว (Cervical spondylosis) การก้มคอ หิ นปูนนี้ จะยืน่ ไปข้างหลังมากขึ้น กด
โคนประสาท ทาให้ปวดคอ ร้าวลงแขนได้ นอกจากนี้ หมอนกระดูกด้านหน้าจะถูกอัดทาให้สึกหรอเร็ วกว่า
ปกติดว้ ย การนอนโดยให้ศีรษะสู ง ๆ หนุนหมอนจึงห้ามด้วยเหตุน้ ี
6. ท่ าคันไถ - Plough

ให้โทษเหมือนข้อ 5

ท่าคันธนู

ท่ายืนด้วยไหล่

ท่าคันไถ

7. ท่ าผลักหลังขึน
้ – Back push up

ท่านี้เป็ นการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อหลัง (Erector Spinae) และกล้ามเนื้อโคนขาด้านหลัง (Hamstrings)
ซึ่ งในคนปวดหลัง กล้ามเนื้อทั้ง 2 นี้เกร็ งแข็ง ไม่ได้สมดุลอยูแ่ ล้ว ในการรักษาต้องพยายามยืดกล้ามเนื้อทั้ง 2
นี้ออก หรื อทาให้หายเกร็ ง ฉะนั้นท่านี้กลับเพิ่มอาการเกร็ งให้มากขึ้นอีก

อีกประการหนึ่ง เพิ่มการแอ่นของหลังเหมือนท่างูเห่า
8. ท่ ากอดขา - Leg clasp

โดยปกติการก้มหลังลงเก็บของเป็ นท่าที่ตอ้ งระวังมากอยูแ่ ล้ว และท่าก้มหลังลงยกของหนัก หรื อถอนเสา
เป็ นท่าที่ไม่ควรทาเป็ นอย่างยิง่ เพราะขณะก้มหลังอยูน่ ้ ี ด้านหลังของแกนกระดูกสันหลังที่เป็ นรู ป
ทรงกระบอก ของกระดูกสันหลังระดับเอว จะเปิ ดอ้าออก ด้านหน้าจะชิดเข้าหากัน เมื่อมีน้ าหนักตัวกดลงบน
จุดนี้หรื อถ้ายกของหนัก แรงกดยิง่ เพิ่มมากขึ้น จึงเสมือนกับการบีบหมอนกระดูก (Disc) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนสบุ่
ให้ลื่นไหลไปทางด้านข้างค่อนไปทางหลัง และจะไปกดโคนประสาทได้ ทาให้ปวดหลัง ร้าวลงขาได้ กรณี น้ ี
ถ้าเป็ นมากจะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยเร็ ว
9. ท่ าดอกบัว - Lotus
การนัง่ สมาธิ ลกั ษณะนี้ หัวเข่าพับงอมากเกินกว่าธรรมชาติกาหนด และยังมีการบิดออกไปทางด้าน
นอกร่ วมอยูด่ ว้ ย ทาให้เกิดแรงเครี ยดและการสึ กหรอของข้อเข่าอย่างมาก โดยเฉพาะในคนสู งอายุ ซึ่ งมักจะมี
ข้อเข่าอักเสบอยูแ่ ล้ว จะทาให้การอักเสบเพิ่มขึ้นไปอีก จึงนับได้วา่ เป็ นท่าอันตรายท่าหนึ่ง

ท่าผลักหลังขึ้น

ท่ายืนด้วยศีรษะ

ท่ากอดขา

ท่าดอกบัว

10. ท่ายืนด้วยศีรษะ - Head Stand
โดยปกติธรรมชาติสร้างกระดูกคอ (Cervical spine) ให้เล็กกว่ากระดูกสันหลังระดับเอว lumbar
Spine มาก เพราะกระดูกคอไม่ตอ้ งรับน้ าหนักมาก เพียงรับน้ าหนักศีรษะเท่านั้น แต่ในท่านี้กลับให้กระดูก
คอรับน้ าหนักตัวทั้งหมด จึงเป็ นการเร่ งให้เกิดการเสื่ อมสภาพเร็ วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็ น และโอกาสที่จะพลาด
เกิดบาดเจ็บก็มีได้ และมักจะรุ นแรงถึงขั้นเป็ นอัมพาตได้

