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บทคัดย่ อ
การวิจยั กึ่ งทดลองครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยางยืดร่ วมกับการออกกาลังกายบนเก้าอี้ต่อความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อขาและความสามารถในการทรงตัวในผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุ 60-69 ปี จานวน 48 คน แบ่งเป็ น 2
กลุ่มๆ ละ 24 คน กลุ่มทดลองออกกาลังกายโดยใช้เก้าอี้ประกอบขณะออกกาลังกายเพื่อป้ องกันการหกล้มและใช้ยางยืด
เป็ นแรงต้าน โปรแกรมนี้ ใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้ง 50-60 นาที ต่อครั้ง กลุ่มควบคุมใช้ชีวิตตามปกติ ผลการศึกษา
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของขา การทรงตัวแบบเคลื่อนไหว และการทรงตัวแบบอยู่
กับที่ มากกว่าก่อนการทดลองในกลุ่มการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ (p-value < 0.01) และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทั้งหมดดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 ภายหลัง 8 สัปดาห์
ABSTRACT
This quasi experimental research aimed to study the effect of elastic band combined with chair exercise on
leg muscle strength and balance in female elderly people. Age range 60-69 years, total participants 48 peoples, and
divided into 2 groups each group was 24 peoples. Experimental group has to exercise on program by using chair to
prevent accidents while exercising and use of elastic band to be a resistance, was conducted three times per week and
50-60 min per session and 8 weeks. Control group let the ordinary life. All of the functional fitness (Time up and go
test (seconds), single leg stand test with eye open (seconds), 30 seconds sit to stand (seconds)) indicators of the
experimental group improved significantly (p < 0.01), and all functional fitness test better than the control group at 8
weeks significantly (p < 0.05).

คาสาคัญ: ยางยืดร่ วมกับการออกกาลังกายบนเก้าอี้ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทรงตัว ผูส้ ูงอายุผหู ้ ญิง
Keywords: Elastic band combined with chair exercise, Muscle strength and balance ability, Female elderly
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บทนา
การคาดการณ์ในปี 2564 ประชากรโลกจะเข้าสู่ช่วง สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้น
ไปร้อยละ 20 และปี 2574 สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 28 เนื่องมาจากมีอตั ราการเกิดของประชากรทัว่ โลก
ต่าลง และสถานการณ์การสูงวัยของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2558 ประชากรไทยมีจานวน 65.1 ล้านคน ในจานวนนี้เป็ น
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป 11 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประเด็นสาคัญคือ ขณะนี้ ประชากร
ไทยกาลังสู งวัยขึ้นอย่างเร็ วมาก ประเทศไทยได้กลายเป็ นสังคมสู งวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือมีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปสู งถึงร้อยละ 10 ประชากรสู งอายุกาลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็ วมากคือ สู งกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากร
รวมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น (คณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ, 2559)
ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีการเสื่ อมถอยของร่ างกาย รวมทั้งระบบต่างๆ ของร่ างกาย มีการลดลงของความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้ อ ซึ่ งมีความสาคัญทางสรี รวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ การลดลงของความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้ อยังเกี่ ยวข้องกับโรคความอ่อนแอ และความพิการ ที่ จะนาไปสู่ การลดลงของกิจกรรมในชี วิตประจาวัน
เพิ่มความเสี่ ยงต่อการหกล้ม ที่นาไปสู่ความผิดปกติ และการเสี ยชีวติ ได้ (Wagner et al., 2015)
การหกล้มในผูส้ ู งอายุเกิดจากการเปลี่ยนท่าทางที่นาไปสู่ การสู ญเสี ยความสมดุลในชีวิตประจาวัน รวมไปถึง
การเสี ยสมดุลในการเดิน การล้มเกิดจากการขาดความสมดุล เนื่ องมาจากการขาดความมัน่ ใจ และยังเป็ นสาเหตุหลักที่
นาไปสู่ การเสี ยชีวิตของผูส้ ู งอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจของผูส้ ู งอายุ นามาสู่ ความเสี่ ยงของการหกล้มได้มาก
ถึง 10 ครั้งเมื่อเทียบกับวัยที่อ่อนกว่า ผูส้ ูงอายุที่เคยมีการล้มมาแล้ว จะสามารถกลับไปล้มได้อีกถึงร้อยละ 50 (Cheol-Jin,
You Lim, Suk Min, 2016) สาหรับประเทศไทยมีผสู ้ ู งอายุเสี ยชีวิตกว่า 1,000 คน หรื อเฉลี่ยวันละ 3 คน จากการสารวจ
พบว่า ผูส้ ู งอายุเพศหญิงมีการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มสู งกว่าเพศชายกว่า 1.6 เท่า และจากรายงานการสารวจ
สุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ยังพบว่า ผูส้ ู งอายุเพศหญิงมีการพลัดตกหกล้มสู งกว่าเพศชาย 1.5 เท่า โดย
เพศหญิง ร้อยละ 55 หกล้มในบ้านและบริ เวณบ้าน ขณะที่ เพศชายส่ วนใหญ่ ร้อยละ 60 หกล้มบริ เวณนอกบ้าน ขณะ
เดินทางและในสถานที่ทางาน นอกจากนี้ ผูส้ ูงอายุร้อยละ 60 ลื่น สะดุด หรื อก้าวพลาด บนพื้นระดับเดียวกัน และมีเพียง
ร้อยละ 5 ที่ ตกหรื อล้มจากขั้นบันได และจากรายงานการสารวจผูส้ ู งอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559 พบว่า จังหวัด
บุรีรัมย์ มีประชากรผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปอยูท่ ี่ จานวน 209,834 คนซึ่งถือว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ
แล้ว (สานักงานสถิติจงั หวัดบุรีรัมย์, 2559)
ในผูส้ ูงอายุที่ขาดการออกกาลังกายมีความเสี่ ยงต่อการหกล้มเพิ่มมากขึ้น การออกกาลังกายในผูส้ ูงอายุสามารถ
ลดอัต ราการตายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับอายุที่ เพิ่ มมากขึ้ น การออกก าลัง กายสามารถเพิ่ ม การทางานของระบบหัว ใจ และ
ไหลเวียนเลือด การทางานของระบบประสาทส่ วนกลาง การทางานของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบเผาผลาญ และระบบ
ภูมิคุม้ กัน ช่วยลดอาการซึ มเศร้า อาการวิตกกังวล ช่วยป้ องกันการล้ม และความรู ้สึกด้านสุ ขภาพ การออกกาลังกายใน
ผูส้ ูงอายุจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น (Cheol-Jin, You Lim, Suk Min, 2016)
ยางยืด (Elastic-Band resistance exercise) ถูกใช้เป็ นทางเลือกหนึ่ง สาหรับการฝึ กแบบใช้แรงต้านทานที่คลินิก
ขนาดเล็ก และที่ บา้ น เนื่ องจากพกพาสะดวก ใช้พ้ืนที่ เพียงเล็กน้อย และมีราคาถูก (Iversen et al., 2017) และการออก
กาลังกายที่บา้ นโดยใช้เก้าอี้เป็ นอุปกรณ์ เป็ นตัวเลือกใหม่ของการออกกาลังกาย และยังแตกต่างจากการออกกาลังกายที่
ผ่านมา ทั้งรู ปแบบการออกกาลังกาย และอุปกรณ์มีความปลอดภัย ง่าย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ยังง่ายต่อการเริ่ มต้นที่
จะออกกาลังกาย มี ความสนุ กสนาน และยังมี แรงจู งใจในการออกกาลังกาย (Kristiina Niemeläand Raija Leinonen,
2011) การออกกาลังโดยใช้เก้าอี้ เป็ นการออกกาลังที่ปลอดภัย ความหนักการออกกาลังกายที่ต่า ลดความเสี่ ยงของการ

1286

MMP32-3
บาดเจ็บ และสามารถทาได้ในขณะที่ทากิจกรรมอื่นๆ เช่นการดูโทรทัศน์ หรื อการพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัว (Pierce
et al., 2009)
การศึกษาที่ผา่ นมาแก้ไขปั ญหา โดยใช้การฝึ กแบบแรงต้านทาน ด้วยยางยืด (Elastic-Band resistance exercise)
เพื่อเพิ่มความสมดุล การเคลื่อนไหว และการทางานของการเดิน ความยืดหยุดของร่ างกาย และประสิ ทธิภาพของการล้ม
โดยให้โปรแกรมฝึ ก 30 นาที ทา 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลสรุ ปคือ การออกกาลังการด้วยยางยืด สามารถเพิ่มการทางานของ
ระบบต่างๆ ได้ดีข้ ึน เมื่อเทียบกับอีกกลุ่มการทดลอง (Cheol-Jin, You Lim, Suk Min, 2016) และแนวทางในการป้ องกัน
การหกล้มขณะออกกาลังกายโดยใช้เก้า การศึกษาที่ผา่ นมาเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกาลังกายบนเก้าอี้ในผูส้ ู งอายุ
โดยให้โปรแกรมการฝึ ก 15 นาที ทา 2 ครั้งต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ผลสรุ ปคือ การออกกาลังกายบนเก้าอี้สามารถเพิ่ม
สมรรถภาพทางร่ างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และความเร็ วในการเดิน และยังมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง ว่า
ผูส้ ู งอายุออกกาลังกายต่อหรื อไม่ หลังจากจบการทดลอง ผลปรากฏว่ามีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ องร้อยละ 88.5
(Niemelä et al., 2011) จะเห็นได้วา่ การใช้ยางยืดในการออกกาลังกายสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการ
ออกกาลังกายบนเก้าอี้สามารถป้ องกัน และลดความเสี่ ยงจากการหกล้ม
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจในการใช้ยางยืนร่ วมกับการออกกาลังโดยใช้เก้าอี้ ที่มีผล
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขา และการทรงตัวของผูส้ ู งอายุเพศหญิง เพื่อป้ องกันการหกล้ม และลดความเสี่ ยงของการ
บาดเจ็บ ขณะออกกาลังกาย จากการศึกษาที่ผา่ นมาผูว้ จิ ยั ได้เห็นว่า ยังไม่มีการนาการออกกาลังกายแบบแรงต้านทานมา
ใช้ร่วมกับการออกกาลังกายบนเก้าอี้ ที่สามารถช่วยในการป้ องกันอุบตั ิเหตุขณะออกกาลังกายในผูส้ ู งอายุ และส่ งเสริ ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขา ไม่มีการศึ กษาที่ ชดั เจน โดยมีรูปแบบที่ สามารถปรับใช้ให้เข้ากับผูส้ ู งอายุได้ง่าย ใช้
อุปกรณ์ไม่มาก และใช้พ้ืนที่เพียงเล็กน้อย รู ปแบบท่าในการออกกาลังกายจะเน้นไปที่กล้ามเนื้ อส่ วนล่าง ไม่วา่ จะหลัง
ส่ วนล่าง (Lower back) ข้อสะโพก (Hip joint) ต้นขา (Quadriceps) และข้อเข่า (Knee joint) การศึ กษาในครั้งนี้ จะได้
นาไปเป็ นแนวทางในการป้ องกันการหกล้มของผูส้ ู งอายุ การส่ งเสริ มการออกกาลังกายในผูส้ ู งอายุ และเป็ นตัวเลือกใน
การออกกกาลังกายอีกรู ปแบบหนึ่งให้กบั ผูส้ ูงอายุ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึ กษาผลของโปรแกรมฝึ กแบบแรงต้านโดยใช้ยางยืดร่ วมกับการออกกาลังกายบนเก้าอี้ สามารถช่ วย
เสริ มสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทรงตัวของผูส้ ูงอายุ
วิธีการดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ ใช้อาสาสมัครทั้งหมด 48 คน เป็ นผูส้ ู งอายุเพศหญิง มีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion
Criteria) เป็ นผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี เพศหญิ ง, เป็ นผูท้ ี่ สามารถปฏิ บัติกิจวัตรประจาวัน และสามารถ
เคลื่อนไหวได้อย่าอิสระ, เป็ นผูท้ ี่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงและการทรงตัว (แพทย์วนิ ิจฉัย), ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสมัครใจ
ที่ จะเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครในการศึ กษาครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการออกระหว่างการฝึ ก จากการคานวณของโปรแกรม
G*power ได้อาสาสมัครทั้งหมด 38 คน ทางผูว้ ิจยั ได้คานึ งถึงผลของการถอนตัวระหว่างฝึ ก (Drop out) จึ งได้ทาการ
คัด เลื อกอาสาสมัครทั้งหมด 48 คน เมื่ อ มี ก ารออกระหว่า งการฝึ ก ก็ ย งั คงมี จานวนกลุ่ม ตัว อย่า งที่ เหมาะสมตามที่
โปรแกรมคานวณ
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MMP32-4
การถอนตัวระหว่างการฝึ ก คิดค่าการถอนตัว 20%
𝑛𝑎𝑑𝑗 =

𝑁
1−𝑅

N = ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้จากสูตรการคานวณขนาดตัวอย่าง
𝑛𝑎𝑑𝑗 =ขนาดตัวอย่างที่ปรับแล้ว
R = สัดส่วนการตกสารวจหรื อสัดส่วนการสูญหายจากการติดตาม
𝑛𝑎𝑑𝑗 =

38
1−0.2

= 48 คน

การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม(Control group) โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการศึกษาเป็ นแบบสอง
กลุ่ม และวัดผลการศึกษาสองครั้ง (Two group Pretest-Posttest Design) ประชากรเป็ นผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุ 60-69 ปี
โดยกลุ่มควบคุมเป็ นคนในพื้นที่ตาบลซะแกซา และกลุ่มทดลองอยูใ่ นตาบลลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการคัดเข้า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด กลุ่มละ 24 คน กลุ่มทดลองจะออกกาลังกายด้วยยางยืดร่ วมกับเก้าอี้ 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้งๆละ 5060 นาทีต่อครั้ง จะมีท้ งั หมด 6 ท่า ทาท่าละ 10 ครั้ง 3 รอบพัก 60 วินาทีต่อรอบ ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึ ก ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกลัน่ กรองด้านจริ ยธรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครื่ องมือการวิจยั
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
โปรแกรมการออกกาลังกาย โดยใช้ยางยืดร่ วมกับเก้าอี้ 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 50-60 นาที ต่อครั้ง จะมี
ทั้งหมด 6 ท่า ทาท่าละ 10 ครั้ง 3 รอบพัก 60 วินาทีต่อรอบ
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบฟอร์มการทดสอบสมรรถภาพ ที่ใช้บนั ทึกค่าทดสอบก่อนและหลังการฝึ ก
- การทดสอบสมรรถภาพ
2. การวัดขนาดของร่ างกาย โดยวัดน้ าหนัก และดัชนีมวลกาย โดยใช้เครื่ อง OMRON รุ่ น HBF-375
- การวัดความแข็งแรงของขา (30 seconds sit to stand) เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อร่ างกาย
ส่วนล่าง โดยให้อาสาสมัครนัง่ เก้าอี้ แล้วทาการลุก-นัง่ 30 วินาที เริ่ มจากท่านัง่ แล้วนับ 1 เมื่อกลับมานัง่ อีกครั้ง
- การทดสอบความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนไหว (Timed Up and Go Test) เพื่อประเมินการทรง
ตัวและความว่องไวของร่ างกาย โดยให้อาสาสมัครนัง่ ที่เก้าอี้ แล้วเดินไปกลับ 3 เมตร กลับมานัง่ ที่เดิมแล้วหยุดเวลา
- การทดสอบความสามารถในการทรงตัวอยูก่ บั ที่ (Single leg stance test with eye open) เพื่อประเมินการ
ทรงตัวของร่ างกาย โดยให้อาสาสมัครยืนขึ้น เมื่อพร้อมให้ยกขาข้างที่ถนัด มือว่างไขว้ไว้ที่อก เมื่อมีการสั่นหรื อขาเตะ
พื้นให้หยุดเวลา
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MMP32-5
วิธีรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี้ จะทาการเก็บข้อมูลในระหว่าง เดื อนสิ งหาคม ถึงเดื อนตุลาคมหรื อหลังจากได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
- ติดต่อขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง ชี้ แจง
วัตถุประสงค์ และขออนุญาตเก็บข้อมูล สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการวิจยั
- ผูว้ ิจยั ทาการชี้แจง อธิ บายวัตถุประสงค์ วิธีการฝึ ก และรายละเอียดของการฝึ กให้กบั อาสาสมัครทราบกลุ่ม
ควบคุมใช้สถานที่ รพสต.ของตาบลสะแกซาอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มทดลองใช้สถานที่ ลานอเนกประสงค์
บ้านประชาสรรค์หมู่ที่ 6 ตาบลลาปลายมาศ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
- ให้อาสาสมัครลงลายมือชื่อในหนังสื อแสดงความยินยอม เพื่อแสดงความจานงเข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
- เตรี ยมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล
- ทดสอบการทรงตัว และความแข็งแรงของขาก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 โดยผูช้ ่วยในการ
ทดสอบจะไม่ทราบว่ากลุ่มที่ทาการทดสอบเป็ นกลุ่มควบคุมหรื อกลุ่มทดลอง และทั้งสองกลุ่มไม่รู้จกั กัน กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการทดสอบทั้งหมด 2 ครั้ง ทั้งนี้อาสาสมัครในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการทดสอบ แปลผลแล้วมีเกณฑ์
เสี่ ยงต่อการล้ม หรื อมีความแข็งแรงของขาน้อย จะได้รับคาแนะนาในการออกกาลังกาย
- กลุ่มทดลองทาการฝึ กโปรแกรมออกกาลังกายแบบแรงต้าน โดยใช้ยางยืดร่ วมกับการออกกาลังกายบนเก้าอี้
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน เวลา 17.00 – 18.00 น. ใช้เวลาในการฝึ กโดยประมาณ 60 นาทีต่อวัน กลุ่มควบคุมไม่ได้
รับการฝึ กใช้ชีวติ ประจาวันตามปกติ
- นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ สรุ ป และอภิปรายผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเ คราะห์ ขอ้ มู ล ทั่ว ไปใช้ส ถิ ติ พ รรณนา เปรี ย บเที ย บข้อ มู ลความแตกต่ า งเฉลี่ ยภายในกลุ่ มใช้ส ถิ ติ Mann
Whitney U test เปรี ยบเทียบข้อมูลความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Wilcoxon sign rank ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
- ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล คื อ อายุ น้ า หนัก ส่ ว นสู ง และดัช นี ม วลกาย วิเ คราะห์ โ ดยใช้ค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ
- สมรรถภาพกาย: Timed Up and Go Test, Single leg stance test with eye open และ 30 seconds sit to stand
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจยั
ข้ อมูลทัว่ ไป
กลุ่มทดลองและเปรี ยบเทียบ มีสัดส่ วนของข้อมูลทัว่ ไปในด้าน อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง ดัชนี มวลกาย เพศ และ
ระดับการศึกษาไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของอายุอยูท่ ี่ 63.13 ปี กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของอายุ
อยูท่ ี่ 63.13 ปี น้ าหนักโดยเฉลี่ยของกลุ่มทดลองอยูท่ ี่ 60.47 กิโลกรัม กลุ่มควบคุมมีน้ าหนักเฉลี่ย 61.36 กิโลกรัม ส่วนสูง
ของกลุ่มทดลองเฉลี่ย 154 เซนติเมตร ส่ วนในกลุ่มควบคุมมีส่วนสู งเฉลี่ย 153.58 เซนติเมตร ดัชนี มวลกายของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมอยูท่ ี่ 25.47และ 25.94 ตามลาดับ
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MMP32-6
ความแข็งแรงของขา
การเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง (14.13±3.78 ครั้งต่อ 30 วินาที ) และกลุ่ม
ควบคุม (12.87±3.34 ครั้งต่อ 30 วินาที) มีค่าความแข็งแรงของขา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 หลัง
การทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง (17.75±3.07 ครั้งต่อ 30 วินาที ) และกลุ่มควบคุม (13.46±2.84 ครั้งต่อ 30 วินาที ) มีค่า
ความแข็งแรงของขา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
การเปรี ยบเที ยบภายในกลุ่ม กลุ่มทดลอง พบว่า ก่อนทดลอง (14.13±3.78 ครั้งต่อ 30 วินาที ) และหลังการ
ทดลอง (17.75±3.07 ครั้ งต่อ 30 วินาที ) มี ค่าความแข็งแรงของขา แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.01 กลุ่ม
ควบคุม พบว่า ก่อนทดลอง (12.87±3.34 ครั้งต่อ 30 วินาที ) และหลังการทดลอง (13.46±3.84 ครั้งต่อ 30 วินาที ) มีค่า
ความแข็งแรงของขา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
การทรงตัว
การทรงตัวแบบเคลื่อนไหว
การเปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม ก่ อ นการทดลอง พบว่า กลุ่ ม ทดลอง (8.84±2.25 วิน าที ) และกลุ่ ม ควบคุ ม
(9.09±2.72 วินาที ) มีค่าการทรงตัวแบบเคลื่อนไหว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หลังการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลอง (6.30±1.49 วินาที) และกลุ่มควบคุม (8.31±2.00 วินาที) มีค่าการทรงตัวแบบเคลื่อนไหว แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
การเปรี ย บเที ย บภายในกลุ่ ม กลุ่ ม ทดลอง พบว่า ก่ อ นทดลอง (8.84±2.25 วิ น าที ) และหลัง การทดลอง
(6.30±1.49 วินาที) มีค่าการทรงตัวแบบเคลื่อนไหว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 กลุ่มควบคุม พบว่า ก่อน
ทดลอง (9.09±2.72 วินาที) และหลังการทดลอง (8.31±2.00 วินาที) มีค่าการทรงตัวแบบเคลื่อนไหว ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ทรงตัวแบบอยู่กบั ที่
การเปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม ก่ อ นการทดลอง พบว่า กลุ่ ม ทดลอง (7.32±6.37 วิน าที ) และกลุ่ ม ควบคุ ม
(7.99±7.79 วินาที) มีค่าการทรงตัวแบบอยูก่ บั ที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 หลังการทดลอง พบว่า
กลุ่มทดลอง (27.56±28.48 วินาที ) และกลุ่มควบคุม (8.20±8.26 วินาที) มีค่าการทรงตัวแบบอยูก่ บั ที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
การเปรี ย บเที ย บภายในกลุ่ ม กลุ่ ม ทดลอง พบว่า ก่ อ นทดลอง (7.32±6.37 วิ น าที ) และหลัง การทดลอง
(27.56±28.48 วินาที) มีค่าการทรงตัวแบบอยูก่ บั ที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 กลุ่มควบคุม พบว่า ก่อน
ทดลอง (7.99±7.79 วินาที) และหลังการทดลอง (8.20±8.26 วินาที) มีค่าการทรงตัวแบบอยูก่ บั ที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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MMP32-7
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง

อายุ (ปี )
น้ าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง
(เซนติเมตร)
ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัม/เมตร2)

กลุ่มควบคุม

min

max

x

± S.D

min

max

x

60

69

63.13±2.57

60

69

63.13±2.58

0.95

44.80

73.10

60.47±7.83

44.00

79.80

61.36±8.72

0.67

145.00

165

154±5.47

145

162

153.58±4.92

0.78

20.80

30.30

25.47±2.82

19,00

30.40

25.94±3.17

0.50

ตารางที่ 2 ค่าตัวแปรสมรรถภาพพื้นฐานของความแข็งแรงของขาและการทรงตัว
ตัวแปรการวัดผล
กลุ่มทดลอง
P-value* กลุ่มควบคุม

ความแข็งแรงของขา
(ครั้ง / 30 วินาที)
การทรงตัวแบบ
เคลื่อนไหว (วินาที)
การทรงตัวแบบอยูก่ บั
ที่ (วินาที)

P-value
± S.D

P-value* P-value**
ระหว่างกลุ่ม

ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
12.87±3.34 14.13±3.78 <0.001

ก่อนการ
ทดลอง
13.46±2.84

หลังการ
ทดลอง
17.75±3.07

0.373

0.334

9.09±2.72

8.84±2.25

<0.001

8.31±2.00

6.30±1.49

0.203

0.853

7.99±7.79

7.32±6.37

<0.001

8.20±8.26

27.56±28.48

0.799

0.934

กลุ่มควบคุม 24 คน กลุ่มทดลอง 24 คน ข้อมูลนาเสนอเป็ นค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังการทดลอง 8 สัปดาห์
ความแข็งแรงของขามีหน่วยเป็ นครั้ง การทรงตัวแบบเคลื่อนไหวมีหน่วยเป็ นวินาที การทรงตัวแบบอยูก่ บั ที่มีหน่วยเป็ นวินาที
* การวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ Mann Whitney U test เพื่อทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
** การวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ Wilcoxon sing rank test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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หลังการฝึ กยางยืดเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ความแข็งแรงของขาและการทรงตัวของผูส้ ู งอายุดีข้ ึน เนื่ องจากการ
ออกกาลังกายโดยใช้ยางยืดจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้ อ เนื่ องจากการฝึ กจะทาให้เกิดการ
ระดมหน่ วยยนต์ที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้ อเพิ่มขึ้น และเพิ่มความถี่การทางานของหน่ วยยนต์น้ ันๆ
ส่ งผลให้กล้ามเนื้ อเกิดความตึงตัวและความแข็งแรงมากขึ้น และหลังจากนั้นการฝึ กจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์กล้ามเนื้อ โดยการเพิ่มขนาดซึ่งเกิดจากแรงต้านจากน้ าหนักไปกระตุน้ ให้ยนี ที่เกี่ยวข้องมีการสร้าง โปรตีนเพิ่มมาก
ขึ้ น ส่ งผลให้กล้ามเนื้ อขามี ความแข็งแรง และกาลังเพิ่มขึ้ น (Folland & Williams, 2007) และยางยืดที่ ถูกยืดออกไป
เปรี ยบเสมื อนแรงต้านทานที่ มากระตุน้ กล้ามเนื้ อให้ตอ้ งออกแรงเพิ่มมากขึ้ น จึ งช่ วยเสริ มสร้ างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อ ช่วยเพิ่มขนาดและมวลกล้ามเนื้ อรวมทั้งมวลกระดูก เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุน่ ของเอ็นกล้ามเนื้ อ
เอ็นข้อต่อ เยื่อหุ ้มข้อให้แข็งแรง ยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อผูส้ ู งอายุ ซึ่ งมักจะมีภาวะกระดูกพรุ น ภาวะ
เสี่ ยงต่อการล้ม และการยึดติดของข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ ไหล่ ข้อสะโพก ซึ่ งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
หยิบจับของในชีวติ ประจาวัน การก้าวเดินและการทรงตัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Chun-De Lino (2017) ผลของ
การออกกาลังกายแบบแรงต้านโดยใช้ยางยืด เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ในกลุ่มผูส้ ู งอายุ จากผลการทดสองความแข็งแรงขา
พบว่า ความแข็งแรงขา (Timed up and go test and 30 second chair stand) และผลการทดสอบการทรงตัว (single stand
open eye test) ดีข้ ึนซึ่ งสอดคล้องกับผลของการวิจยั ครั้งนี้ที่มีความแข็งแรงขา และการทดสอบการทรงตัวที่ดีข้ ึนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Yamamoto (2016) ผลของการฝึ กด้านความต้านทาน ใน
ผูป้ ่ วยวัยกลางคนและผูส้ ูงอายุ พบว่า กลุ่มที่มีการฝึ กด้วยแรงต้านทานมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความ
คล่องตัวหลังจากการฝึ กที่ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การฝึ กความต้านทานสามารถ
เพิ่มความสามารถในการออกกาลังกาย ความคล่องแคล่ว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อในวัยกลางคนและผูป้ ่ วย
สู งอายุ เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ เนื่ องจากยางยืดถือเป็ นแรงต้านทานชนิดหนึ่ง ที่หาได้ง่าย ต้นทุนต่า และสะดวก
พกพาได้ และสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆได้ อย่างดี และยังมีการศึ กษาของ Niemelä et al.
(2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกาลังกายบนเก้าอี้ในผูส้ ู งอายุ โดยให้โปรแกรมการฝึ ก 15 นาที ทา 2 ครั้ง
ต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ผลสรุ ปคือ การออกกาลังกายบนเก้าอี้สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกาย ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อ และความเร็ วในการเดิน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ครั้งนี้ ที่เก้าอี้สามารถช่วยป้ องกันการหกล้มขณะออกกาลัง
กาย และยังสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสรรถภาพร่ างกายได้อีกด้วย เนื่ องมาจากกลไกการทางานของเก้าอี้ที่เรา
นัง่ จะช่วยพยุงผูส้ ูงอายุไม่ให้ลม้ และเป็ นอุปกรณ์ช่วยในการผ่อนแรงในการออกกาลังกาย ทาให้สามารถออกกาลังกาย
ได้ครบกาหนดตามระยะเวลาที่กาหนด และความหนักที่ตอ้ งการได้ ส่งผลให้สมรรถภาพของผูส้ ูงอายุดีข้ ึน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทรงตัวอยูก่ บั ที่ของกลุ่มทดลองมีค่าห่ างกัน เนื่ องมาจากอาสาสมัครในกลุ่ม
ทดลองเป็ นผูส้ ูงอายุที่ร่างกายแข็งแรงปกติ และผูท้ ี่มีความอ่อนแรงหรื อมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อขา ส่งผลทาให้ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการทรงตัวอยูก่ บั ที่ห่างกัน
จากการศึกษาการออกกาลังกายด้วยยางยืดร่ วมกับการออกกาลังกายบนเก้าอี้ ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
และการทรงตัวของผูส้ ู งอายุเพศหญิง ผลสรุ ปค่าสมรรถภาพในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการออกกาลังกายโดย
ยางยืดร่ วมกับการออกกาลังกายบนเก้าอี้ สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขาและการทรงตัวได้ในผูส้ ู งอายุเพศ
หญิงได้
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ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ประสบความส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ เนื่ อ งจากได้รั บ ความกรุ ณ าและให้ ค วาม
สนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ได้ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา ทั้งยัง
ช่ ว ยตรวจสอบข้อ บกพร่ อ งของเอกสารให้มี ค วามสมบู ร ณ์ ด้ว ยความเอาใจใส่ แ ละเป็ นก าลัง ใจแก่ ผูว้ ิจัย ตลอดมา
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิระ หิ รัญตระกูล อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ และอาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง ที่
ให้ค วามอนุ เ คราะห์ เ สี ย สละเวลาในการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิจัย ให้มี ความเหมาะสมและตรงตามเนื้ อหา
ขอบพระคุณอาจารย์ ดร.เจตนิ พิฐ สมมาตย์ อาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ให้เกียรติเป็ นประธานกรรมการสอบครั้งนี้
และขอขอบคุณศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงานในการสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจยั ใน
ครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทั้งสองตาบล ตาบลลาปลายมาศ และตาบลสะแกซา จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้ความ
ร่ วมมือในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี ขอขอบพระคุณผูใ้ หญ่บา้ น บ้านประชาสรรค์ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการเก็บวิจยั ใน
ครั้งนี้ และทีมเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่คอยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมการวิจยั ในครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณครอบครั วพรหมทา ทั้ง พ่อ แม่ พี่ชาย และยาย ที่ คอยดู แลเป็ นทั้งกาลัง ใจ
กาลังทรัพย์ และคอยดูแลสนับสนุนเสมอมา และที่สาคัญขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลัง
กายและการกีฬา ที่ได้มอบความรัก ความปรารถนาดี คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีตลอดมา ซึ่งถือเป็ นกาลังใจที่สาคัญ
ในการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
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