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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดต่อความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด 4 นครราชสีมา ได้จาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 60-79 ปี จ�ำนวน 40 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน คือกลุ่มควบคุม โดยให้ประกอบกิจวัตรประจ�ำวันตามปกติ และกลุ่ม
ทดลอง โดยให้เข้าร่วมโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด ท�ำการออกก�ำลังกาย 3 วัน ต่อสัปดาห์
เป็ น ระยะเวลา 12 สั ป ดาห์ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ แ มนวิ ท นี ย ์ ยู เ ทส (The Mann-Whitney U
Test) ผลการวิ จั ย พบว่ า ความแข็ ง แรงอดทนของกล้ า มเนื้ อ ของกลุ ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นการทดลองและ
หลังการทดลอง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มทดลองพบว่าความแข็งแรง
อดทนของกล้ า มเนื้ อ ก่ อ นการทดลองและหลั ง การทดลองในการทดสอบนั่ ง ยกน�้ำ หนั ก 30 วิ น าที
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mann-Whitney U Test = 115.50; p – value = .021)
หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย (Mean Rank = 24.73) สูงกว่าก่อนการทดลอง (Mean Rank= 16.28)
ส่วนผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่าการทดสอบ
ลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mann- Whitney U Test = 65;
p – value = .000) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย (Mean rank = 27.25) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Mean rank = 13.75)
และการทดสอบนั่งยกน�้ำหนักเป็นเวลา30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(Mann- Whitney U Test = 59.50; p – value = .000) กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ (Mean rank= 27.53) สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
(Mean Rank= 13.48)
ค�ำส�ำคัญ: ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ,การออกก�ำลังกายด้วยยางยืด,ผู้สูงอายุ

ผู้ช�ำนาญพิเศษพยาบาล 7, สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา, Corresponding author: tipparatloam@hotmail.com
หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา, สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
Corresponding author: Email: tipparatloam@hotmail.com
1
2

25

2.indd 148

27/12/2562 9:37:24

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 2 July - December 2019

149

Muscle Strength and Endurance after Elastic Band Exercise Training
in Older Adults
Tipparat Loampan,B.N.S.1
Hathairat Rachnavy, M.Sc2
(Received: December 14th, 2018; Revised: July 10th, 2019 Accepted: August 16th,2019)

Abstract

The purpose of the research was to study the effect of elastic exercise on muscle strength endurance in
older adults. The samples were 40 members of the Red Cross Health Station No.4 of Nakhon Ratchasima
aged between 60 - 79 years old, randomly selected into the study. The participants were divided into
two groups (the experimental and control groups); 20 people in each group. The control group would
continue with their normal daily activities without elastic exercise. The experimental group practiced
elastic exercise three days a week for 12 weeks. The data was analyzed by using the Mann-Whitney U
test. The results of the study revealed that there was no significant difference between the averages of
muscle strength endurance before and after the experiment in the control group. For the experimental
group, the results showed the higher score of the muscle strength and endurance after experiment
(Mean rank = 24.73) than before experiment (Mean rank = 16.28). As seen in the 30 - second arm curls
test for this group, it was found that there was a significant difference in the average muscle strength
endurance (Mann-Whitney U Test = 115.50; p-value = .021). The comparison between control group
and experimental group after experiment found that there was a significant difference in the 30 – second
chair stand test with a .05 level of significance (Mann- Whitney U Test = 65; p-value = .000), by the
averages of experimental group (Mean rank = 27.25) higher than control group (Mean rank = 13.75).
Furthermore, the results showed that there was a significant difference in the 30 - second arm curls test
(Mann- Whitney U Test= 59.50; p-value = .000), by the averages of experimental group (Mean rank =
27.53) higher than the control group (Mean rank = 13.48).
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ปัจจุบันสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี
พ.ศ. 2553 มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 11.4 คาดว่า
ในปีพ.ศ. 2563 ประชากรผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ 19.33 ของประชากรทั้งหมด จึงมี
ความต้องการในการหาวิธีชะลอหรือป้องกันการ
เกิดโรคในช่วงสุดท้ายของชีวิตและการคงไว้ซึ่ง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี (สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย, จารุวรรณ
แสงเพชร, และวราภรณ์ รุ่งสาย, 2554) ด้วยเหตุที่
วัยสูงอายุเป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของระบบการ
ท�ำงานภายในร่างกาย มีการเสื่อมของอวัยวะอย่าง
ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ จ�ำนวน
เซลล์ของกล้ามเนือ้ ลดลงกว่าร้อยละ 50 ท�ำให้กล้าม
เนื้อลดลงประมาณ 25 % ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของกล้ามเนื้อลดลง จึงอ่อนแรงและเมื่อยล้าได้ง่าย
เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัย 65 ปี กระดูกก็จะเริ่มเสื่อมลง
ร้อยละ 20 ปัญหาภาวะกระดูกพรุนจึงเกิดขึน้ ได้งา่ ย
โดยเฉพาะหญิงหลังวัยหมดประจ�ำเดือน (ศิริการ
นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550) ท�ำให้
กระดูก ข้อต่อ เอ็นและกล้ามเนือ้ ท�ำงานไม่ประสาน
กัน ผูส้ งู อายุจงึ มีการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ ขาดความ
มัน่ คง โอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุหรือการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ มีมากขึ้น การบาดเจ็บ
ของกล้ า มเนื้ อ และข้ อ ต่ อ ต่ า ง ๆ มี ทั้ ง ในระดั บ
ปานกลางถึงระดับรุนแรง การบาดเจ็บที่พบมาก
ที่สุดคือกระดูกหักพบมากถึงร้อยละ74.8 (พรศิริ
พฤกษะศรี,วิภาวีคงอินทร์, และปิยะนุช จิตตนู
นท์ , 2551)โดยเฉพาะกระดูกสะโพกหัก มีม าก
ถึ ง กว่ า 3,000 คนต่ อ ปี นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี
เลื อ ดออกในสมอง ทุ พ พลภาพจนถึ ง เสี ย ชี วิ ต
สถานการณ์การเสียชีวติ จากการบาดเจ็บในทุกกลุม่
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อายุทั่วโลกพบว่ามีสาเหตุจากการพลัดตกหกล้ม
มากถึงร้อยละ 14
ส�ำหรับประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากการ
พลัดตกหกล้มร้อยละ 5 ซึ่งในจ�ำนวนนี้เกือบครึ่ง
เป็นผูส้ งู อายุ โดยอัตราการเสียชีวติ จากการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุเป็น 3 เท่า
ทั้ ง นี้ ใ นระยะเวลา 10 ปี มี ผู ้ สู ง อายุ เ สี ย ชี วิ ต
จากการพลัดตกหกล้มมากถึง 5,190 คน โดยปี
พ.ศ.2557 มีผสู้ งู อายุเสียชีวติ จากการพลัดตกหกล้ม
909 คน นอกจากนี้แนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจาก
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป มีอัตรา
การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ในขณะที่กลุ่มอายุ
60 – 69 ปี และอายุ 70 – 79 ปี อัตราการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในระยะเวลา 7 ปี ซึ่งสาเหตุการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น
สะดุด หรือก้าวพลาด บนพื้นระดับเดียวกันมาก
ถึงร้อยละ 60.20 มีเพียงร้อยละ 5.80 เกิดจากการ
ตกหรือล้มจากบันไดและขั้นบันได โรงพยาบาล
จังหวัดทีม่ สี ดั ส่วนผูบ้ าดเจ็บจากพลัดตกล้มบนพืน้
ระดับเดียวกันจากการลื่นสะดุดและเสียหลักมาก
ที่สุดคือโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมาพบร้อย
ละ10.8 รองลงมาคือโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
นครปฐม นครศรีธรรมราช อุบลราชธานีขอนแก่น
และสุรินทร์ ร้อยละ 8.3, 7.0, 6.9, 5.8, 5.8 และ 5.2
ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าพบอุ บั ติ
การณ์ ก ารหกล้ ม ของผู ้ สู ง อายุ ชุ ม ชนมิ ต รภาพ
พัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา คิดเป็น
ร้ อ ยละ34.8โดยมี ส าเหตุ จ ากการเดิ น สะดุ ด
(ร้อยละ 41.8) ลื่น (ร้อยละ 38.2) และเวียนศีรษะ
(ร้ อ ยละ 7.3) (ละออม สร้ อ ยแสง, จริ ย าวั ต ร
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คมพยั ค ฆ์ , และกนกพร นที ธ นสมบั ติ , 2557)
อุบัติการณ์การหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
สู ง ขึ้ น จึ ง เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ด้ า นสาธารณสุ ข
การรั ก ษาพยาบาลจะต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว อยู ่ ใ น
โรงพยาบาลมากกว่าเด็กถึง 10 เท่า ภาวะกระดูก
หักส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตหรือท�ำงาน
ได้ ต ามปกติ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ เ กิ ด ความเครี ย ดและ
วิ ต กกั ง วล ขาดความมั่ น ใจในตนเองเนื่ อ งจาก
ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น และเกิดความกลัวในการท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพราะเกรงว่าจะล้มซ�้ำท�ำให้ความ
สามารถในการท� ำ งานและคุ ณ ภาพชี วิ ต ลดลง
และอาจเพิม่ อัตราการตายก่อนวัยอันควร นอกจากนี้
ยังเป็นภาระต่อครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล
ฟื ้ น ฟู ส ภาพและต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา
เพิม่ ขึน้ (ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี, 2557) แนวทางที่
จะช่วยลดการหกล้มในผูส้ งู อายุได้ จ�ำได้งา่ ย ๆ 4 ข้อคือ
“ออก ปรับ ลด เลือก” ได้แก่ 1. ออก คือออกก�ำลังกาย
เพิม่ ความมัน่ คงของการเดินและการทรงตัว 2. ปรับ
คือปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บ้านให้ปลอดภัย
3. ลด คือลดการกินยานอนหลับ และยาที่ออกฤทธิ์
ต่อประสาท และ 4. เลือก คือ เลือกสวมรองเท้า
ที่เหมาะสมข้อแนะน�ำทั้ง 4 ข้อนี้จะช่วยป้องกัน
การหกล้มอย่างเห็นผล การใส่ใจดูแลตนเองด้วย
สิ่งง่ายๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย (สมฤทัย
พุ่มสลุด และศศิมา พกุลานนท์, 2555)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารออกก� ำ ลั ง กายจึ ง เป็ น อี ก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการหกล้มในผู้สูงอายุ
ได้ เนื่องจากการออกก�ำลังกายเป็นการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพ
การเคลื่อนไหวและการทรงตัว บ�ำบัดรักษาอาการ
ข้อติด กระดูกบาง ผูส้ งู อายุจงึ ควรให้ความส�ำคัญ การ
ออกก�ำลังกายมีหลากหลายชนิดการ ออกก�ำลังกาย
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ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ย างยื ด เป็ น วิ ธี ก ารออกก� ำ ลั ง กาย
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ อี ก
ประเภทหนึง่ โดยยางยืดถูกน�ำมาประยุกต์ดดั แปลง
ใช้เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับการออกก�ำลังกายเพราะมี
ราคาถูกและสามารถพกพาได้สะดวกหรือน�ำติดตัว
ไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้
จุดเด่นของการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
คื อ ยางยื ด จะมี ป ฏิ กิ ริ ย าสะท้ อ นกลั บ หรื อ มี แ รง
ดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก (Stretch reflex)
ทุกครั้งที่ยางถูกดึงให้ยืดออกคุณสมบัติพิเศษของ
ยางยื ด ดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ การช่ ว ยกระตุ ้ น ระบบ
ประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อ (Proprioception) ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และ
ตอบสนองต่อแรงดึงของยางทีก่ ำ� ลังถูกยืด (สมฤทัย
พุ่มสลุด และศศิมา พกุลานนท์, 2555) ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาและบ�ำบัดรักษาระบบการท�ำงาน
ของประสาทกล้ามเนื้อ มีผลต่อการเพิ่มความแข็ง
แรงความทนทานความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและ
การทรงตัวในผูส้ งู อายุ ช่วยป้องกันการเสือ่ มสภาพ
ของโครงสร้างร่างกาย ท�ำให้กล้ามเนือ้ มีความตึงตัว
กระชับได้สัดส่วน ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความมัน่ คงในการทรงตัวในแต่ละอิรยิ าบถของการ
เคลื่อนไหว ส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว
ว่องไวขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการออกก�ำลังกายประเภท
นี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมเก็บไว้
ในกระดูก ท�ำให้กระดูกมีความหนาแน่น (Bone
density) และแข็งแรงเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันปัญหา
โรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและ
ข้อเสื่อม อีกด้วย
ด้วยสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เป็น
หน่วยงานหนึ่งของส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย ได้ ด� ำ เนิ น
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งานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลผลิตที่ 8
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
ที่ ด ้ อ ยโอกาสตามต้ น แบบของสภากาชาดไทย
กิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 ได้จัดกิจกรรม
อบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ และกิจกรรมอบรม
ผู้สูงอายุดูแลตนเองมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นเวลา
นานกว่า 7 ปี หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการออกก�ำลัง
กายด้วยยางยืด ซึง่ ยังไม่มใี ครท�ำการศึกษาความแข็ง
แรงอดทนของกล้ามเนือ้ ภายหลังการออกก�ำลังกาย
ด้วยยางยืดในกลุ่มเป้าหมายชมรมผู้สูงอายุสถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมา มาก่อน ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อภายหลังการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
โดยน�ำท่าการบริหารร่างกายด้วยยางยืด 10 ท่า ของ
ศิริการ นิพพิทาและนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)
มาทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

โปรแกรมการออกก� ำ ลั ง กายด้ ว ยยางยื ด
หมายถึง ท่ากายบริหารร่างกายด้วยยางยืดของ
ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)
โดยเน้ น กล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ เป็ น ท่ า ยื น 10 ท่ า
เริ่มตั้งแต่อบอุ่นร่างกาย และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
5 นาที และบริหารร่างกาย 10 ท่า ท่าละ 8 ครั้ง
จ�ำนวน 3 เซต ให้พักระหว่างเซต 2 – 3 นาที และ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีก 5 นาที
ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ หมาย
ถึงความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงเพื่อ
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสม�ำ่ เสมอในสภาวะที่
มีความเมื่อยล้าเพิ่มขึ้น
การทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้าม
เนื้อ หมายถึง การทดสอบที่มุ่งเน้นการออกแรง
ท�ำงานของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่
จ�ำกัด โดยมีวิธีการทดสอบที่เหมาะกับผู้สูงอายุ คือ
ทดสอบลุกนัง่ 30 วินาที และนัง่ ยกน�ำ้ หนัก 30 วินาที

เพือ่ ศึกษาผลของการออกก�ำลังกายด้วยยาง
ยืดต่อความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ ในผูส้ งู อายุ
ค�ำจ�ำกัดความ
ผู ้ สู ง อายุ ห มายถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ายุ 60 ปี
ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นวัยที่จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมของภาวะของร่างกาย
และจิตใจ
การออกก�ำลังกายด้วยยางยืด หมายถึง การ
ออกก�ำลังกายด้วยแรงต้านโดยใช้อปุ กรณ์คอื ยางยืด
ที่มี ลักษณะเป็นยางเส้น หรือ แผ่นยางยืด คล้ายผืน
ผ้า ทีม่ คี วามยืดหยุน่ เวลาดึงจะยืดออกเกิดแรงต้านมี
ผลต่อกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการดึงยางค้างไว้สักครู่แล้ว
ปล่อยจะเกิดแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยดื ออกทุก
ครั้งที่ยางถูกกระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้มี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนที่ เ ป็ น สมาชิ ก ชมรมผู ้ สู ง อายุ ส ถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมา ที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี
จ�ำนวน79 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตร
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie&Mogan, 1970
อ้างใน มารยาท โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ์,
2557)ก�ำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
5 % ระดับความเชื่อมั่น 95 % ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 66 คน
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยก�ำหนดคุณสมบัติ
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คื อ เป็ น ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ เ ป็ น โรคอั น เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการออกก�ำลังกายหรือถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่
สามารถควบคุมได้ประเมินด้วยการติดตามผลการ
วัดความดันโลหิตและการตรวจน�้ำตาลในเลือดใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยผู้ที่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงต้องสามารถควบคุมความดันโลหิตให้
ต�่ำกว่า 150/90 มิลลิเมตรปรอท ส่วนผู้ที่เป็นโรค
เบาหวานต้องสามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ให้อยู่ในระดับต�่ำกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ผลการคัดกรองสุขภาพพบว่าในระยะเวลา 6 เดือน
ที่ ผ ่ า นมาผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น ประชากรและเป็ น โรค
ความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานโดยไม่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตหรือระดับน�้ำตาลให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก�ำหนดได้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 26 คน จึง เหลือ
ผูส้ งู อายุทสี่ ามารถคัดเลือกเป็นกลุม่ ตัวอย่างเข้าร่วม
โครงการได้จ�ำนวน 40 ผู้วิจัยจึงได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยวิธีจัดสมาชิก
เข้ากลุ่มแบบสุ่ม (Randomly assignment)
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับรองวันที่ 22
ธันวาคม 2559 เลขที่ใบรับรอง 111/2016 ซึ่งผู้วิจัย
ได้คำ� นึงถึงจริยธรรมและการพิทกั ษ์สทิ ธิท์ งั้ ในกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ได้รับการชี้แจงข้อมูลวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและลงนามยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยอย่างเต็มใจ รวมถึงสิทธิในตอบรับและปฏิเสธ
การเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
ข้อมูลทีไ่ ด้เก็บไว้เป็นความลับและน�ำมาเสนอข้อมูล
ในภาพรวมของการวิจัย และภายหลังการวิจัยกลุ่ม
ควบคุมจะได้รับคู่มือการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
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รวมทั้งหลักการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
ประกอบด้ ว ย 1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลอง ได้แก่ ยางยืดและโปรแกรมการออกก�ำลัง
กายด้วยยางยืด โดยใช้ท่าออกก�ำลังกาย 10 ท่า
กายบริหาร ของศิริการ นิพพิทาและนภัสกรจิตต์
ไพบูลย์ (2550) ซึ่งผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ
ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ท่าการออกก�ำลังกายด้วย
ยางยื ด โดยศิ ริ การ นิ พ พิ ท า โดยก� ำ หนดให้ กลุ ่ ม
เป้าหมายออกก�ำลังกายด้วยยางยืดเป็นเวลา 30 นาที
จ�ำนวน 3 วัน ต่อสัปดาห์ และเอกสารความรูก้ ารออก
ก�ำลังกายด้วยยางยืด 2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวม
ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่านและให้ความเห็นตรงกันว่ามีความ
เหมาะสม 3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล ได้แก่
การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ โดยใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กองวิทยาศาสตร์การกีฬา,
2546) ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศโดยมีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้ออันประกอบด้วย ลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที
(30 – second chair stand) ซึ่งเป็นการทดสอบ
ช่วงล่างของร่างกายนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที (30 –
second arm curl) เป็นการทดสอบช่วงบนของ
ร่างกาย
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
6 เดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดกรอง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจอัยมูครัล้งนี้มีขั้นตอนการเก็บรวบรวม จะได้รบั การทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้าม
วิธีเก็บรวบรวมข้
ข้อมูลดัการวิ
งนี้ จยั ครั้งนี้มีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดัเนื
งนี้อ้ ซึ่งมีวิธีการทดสอบ 2 วิธี ดังนี้ 		
1. ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะ 		 4.1 การทดสอบลุก-นัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
1. ภายหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนและได้รับการอนุญาต
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและได้รับการ (30 –second chair stand) เพื่อวัดความแข็งแรงของ
จากสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสี มา แล้วทีมวิจยั ได้ประชุมอธิบายวิธีการและ
อนุญาตจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ กล้ามเนื้อขาหรือช่วงล่างของร่างกาย โดยการลุก
วัต4ถุนครราชสี
ประสงค์ขมองการวิ
สู ้ ู งอายุ
า แล้วทีจมยั วิให้
จยั แได้ก่ปผระชุ
มอธิบายวิธกี าร ขึ้นยืนจากการนั่งเก้าอี้ ให้ได้จ�ำนวนครั้งมากที่สุด
จร และความดั
ต
และวัต2.ถุปตรวจวั
ระสงค์ดชีขพองการวิ
จัยให้แก่นผู้สโลหิ
ูงอายุ
ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์คือนาฬิกาจับเวลา และ
3.2.วัดตรวจวั
ส่ วนสู งดชัชีงพ่ นํจร้ าหนั
ก
เก้าอี้ที่ไม่มีเท้าแขน ความสูงของที่นั่งประมาณ 17
และความดั
นโลหิต
วัดส่วนสูง ชั่งน�งแรงอดทนของกล้
้ำหนัก
้ว (43.2
เซนติเมตร) กโดยทําการทดสอบการ
4.3.ทดสอบความแข็
ามเนื้ อก่อนินเข้
าร่ วมโปรแกรมการฝึ
		
วิธีการarm curl)และคัดกรองประวัติการ
ตกิ ารเจ็
ยเพือ่ ประเมิ
น ้ าหนั
ลุกนัง่ เก้าอี4.้ (30คัด–กรองประวั
second chair
standบป่) วและการนั
ง่ ยกนํ
ก (30 – second
นเป็นอุจปารณาผู
สรรคต่ส้ อู งการออกก�
กายหรื
		
1. วางเก้
อี้ชิดฝาผนั
อ ยึดเติป็ดนโรคที
เพื่อ ่
เจ็บโรคอั
ป่ วยโดยพิ
อายุที่ไม่เป็ำลันงโรคอั
นเป็อเป็นนอุปสรรคต่
อการออกกํ
าลังากายหรื
อถ้างเป็หรื
นโรคก็
โรคที่สามารถควบคุมได้หรือไม่ โดยพิจารณาจาก ป้องกันการลื่น
สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาโรคความดันโลหิ ตสู งสามารถควบคุมได้ เกณฑ์ต่าํ กว่า
ความดันโลหิตและระดับน�้ำตาลในเลือด ผู้สูงอายุ 		 2. ท่าเริม่ ทดสอบ โดยนัง่ ตรงกลางเก้าอี้
150/90
มิลลิเมตรปรอท
มระดั
บนํเท้
อยูใ่ นระดั
ลิกวรัม
้ าตาลได้
งตรง
าทั้งสองอยู
่บนพื้นบตํลุ่กากว่
ขึ้นายื150
นตรงมิลแล้
ที่ผ่านการประเมิ
นคือผู้ทโรคเบาหวานสามารถควบคุ
ี่มีความดันโลหิตต�่ำกว่า หลั
เปอร์
เซ็นต์มิเลพืลิ่อเคัมตรปรอท
ดเลือกกลุ่มและระดั
ตัวอย่าบงจํน�า้ำนวน
40 คนการทดสอบความแข็
งแรงอดทนของกล้
มเนื้ อมี้งวมาก
ิธีการ
150/90
ตาลในเลื
อด นั่งลงทันที พยายามลุ
ก-นั่ง ให้ได้จ�ำานวนครั
ทดสอบ
วิธี ได้
ต�่ำกว่า2150
มิลแลิก่กรัมเปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลา ที่สุด ภายใน 30 วินาที
4.1 การทดสอบลุก-นั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 –second chair stand) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อขาหรื อช่วงล่างของร่ างกาย โดยการลุกขึ้นยืนจากการนัง่ เก้าอี้ ให้ได้จาํ นวนครั้งมาก
25
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วิธีการ
1. วางเก้าอี้ชิดฝาผนัง หรื อ ยึดติด เพื่อป้องกันการลื่น
2. ท่าเริ่ มทดสอบ โดยนัง่ ตรงกลางเก้
าอี้ หลังตรง เท้าทั้งสองอยูบ่ นพื้นลุกขึ้นยืนตรง แล้วนัง่
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25 No.
ลงทันที พยายามลุก-นัง่ ให้ได้จาํ นวนครั้งมากที่สุด Vol.
ภายใน
302วินJulyาที- December 2019
3. นับจํานวนครั้งขณะที่ลุกขึ้นยืนตรง ภายใน 30 วินาที ถ้าเวลาหมดหลังจากที่ลุกยืนแล้ว
		 3. นับจ�ำนวนครั้งขณะที่ลุกขึ้นยืนตรง ให้นับเป็น 1 ครั้ง
ให้นบั เป็ น 1 ครั้งได้
ภายใน 30 วินาที ถ้าเวลาหมดหลังจากที่ลุกยืนแล้ว

ภาพที่ 1 การทดสอบลุก-นั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 - second chair stand)
ภาพที่ 1 การทดสอบลุก-นัง่ เก้าอี้ 30 วินาที (30 - second chair stand)
4.2 การทดสอบนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที ทีม่ อื ถือน�ำ้ หนัก โดยคว�ำ่ มือออกด้านนอกของต้นขา
		
3. ให้
่วยทดสอบ
ามือรองหลั
(30 –second
arm curl)ง่ ยกนํ
เพื่อวั้ าดหนั
ความแข็
4.2 การทดสอบนั
ก 30 วิงนแรงของ
าที (30 –second
arm curl)วั
ตถุผปู้ชระสงค์
เพื่อวัเอาฝ่
ดความแข็
งแรง ง
แขนท่อนบนของผู
้ถูกทดสอบ และวางนิ้วชี้อยู่
กล้าามเนื
งกายจากการเหยี
จากการ ยดงอแขนยกนํ
ของกล้
มเนื้อ้ อแขนหรื
แขนหรืออช่ช่ววงบนของร่
งบนของร่ าางกาย
้ าหนักให้ได้จาํ นวนครั้งมากที่สุด
เหยี ย ดงอแขนยกน�้ ำ หนั ก ให้ ไ ด้ จ� ำ นวนครั้ ง มาก ประมาณกึ่ งกลางต้ นแขนด้ า นหน้ า อี กมื อ หนึ่ ง
ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์ใช้นาฬิกาจับเวลา เก้าอี้ ลูกนํ้าหนัก (ดัมเบล) หนัก 5 ปอนด์ (2.3 กก.) สําหรับหญิง
ที่สุด ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์คือนาฬิกาจับเวลา ประคองด้านหลังศอก เพื่อไม่ให้เหยียดมากเกินไป
และเก้หนั
กก.) หนั
สําหรั
ชาย (2.3 กก.) 		 4. ขณะออกแรงยกลูกน�้ำหนักขึ้นให้
าอี้ ลูกก8น�ปอนด์
้ำหนัก (3.6
(ดัมเบล)
ก 5บปอนด์
วิธีกส�าร
ำหรับหญิง และ หนัก 8 ปอนด์ (3.6 กก.) ส�ำหรับ หงายมือ แล้วยกจนสุดมุมของการงอ และขณะ
ก ยดออกให้คว�่ำมือเหมือนท่าเริ่มต้น
ชาย 1. นัง่ บนเก้าอี้หลังตรง ใช้มือข้างถนัดจับลูกนํ้าหนัเหยี
2. เริ่ มวิทดสอบ
หนัก โดยควํ
านนอกของต้
		
ธีการ ด้วยการเหยียดแขนข้างที่มือถือนํ้า		
5.่ามืท�อำจ�ออกด้
ำนวนครั
้งให้มากทีน่สขาุด ภายใน
30 วินาทีถ้ ูกนัทดสอบ
บจ�ำนวนครั
้ง เมื่อ้แขนท่
นล่างสัมผัส
		
่งบนเก้าอีเอาฝ่
้หลังตรง
ใช้มือข้งาแขนท่
งถนัดอนบนของผู
3. ให้ผ1.ชู ้ ่วนัยทดสอบ
ามือรองหลั
และวางนิ
วชี้อยูป่ อระมาณ
จับลูกน�้ำหนัก
กับนิ้วมือผู้ช่วยทดสอบ แต่ถ้าหมดเวลาในขณะที่
		 2. เริม่ ทดสอบ ด้วยการเหยียดแขนข้าง ยกเกินครึ่งทาง ให้นับเป็น 1 ครั้ง
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ให้ควํ่ามือเหมือนท่าเริ่ มต้น
5. ทําจํานวนครั้งให้มากที่สุด ภายใน 30 วินาที นับจํานวนครั้ง เมื่อแขนท่อนล่างสัมผัสกับนิ้ว
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่วยทดสอบ
มือผูช้ 156
ในขณะที
ั เป็ น 1 ครั้งได้
Vol. 25 แต่
No.ถา้ 2หมดเวลา
July - December
2019 ่ยกเกินครึ่ งทาง ให้นบ

ภาพที่ 2 การทดสอบนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที (30 –second arm curl)
ภาพที่ 2การทดสอบนั่งยกนํา้ หนัก 30 วินาที (30 –second arm curl)
5. ประชุ ม ชี้ แ จง ประชุ ม อาสาสมั ค รที่ ฝึกโปรแกรมออกก�ำลังกายโดยใช้ยางยืด ใช้ท่า
เข้าร่วมงานวิจัย ทั้งกลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง ออกก�ำลังกาย 10 ท่ากายบริหาร ของ ศิริการ นิพพิ
5. ประชุ มชี้ แจง ประชุ มอาสาสมัครที่เข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งกลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง ที่สถานี
ที่สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เวลา 13.00 น. ทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550) ซึ่งเน้นกล้าม
กาชาดที่ 4 นครราชสี มา เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงทบทวนโครงการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ขั้นตอน
เพื่อทบทวนโครงการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย เนื้อมัดใหญ่ที่ช่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
การปฏิ
บตั ิตวั ของอาสาสมั
คร ประโยชน์
ที่อาสาสมัทคี่ รจะได้
รับวอียในการทรงตั
กทั้งแนะนําตัววบุเน้คนคลที
และช่
เป็น่รท่่ วามงานวิ
ยืน 10 จท่ยั า สถานที
มีการ ่
ขั้นตอนการปฏิ
บัติตัวของอาสาสมั
คร ประโยชน์
ในการทํ
าวิคจยรจะได้
ั เมื่ออาสาสมั
ครเข้าใจจึ
ได้ลงนามในใบยิ
นยอมด้
ยความสมั
ตอบแบบสอบถาม
่นร่าวงกาย
และยืคดรใจ
เหยียและได้
ดกล้ามเนื
้อ 5 นาที และ
อาสาสมั
รับ และแนะน�
ำบุคงคลที
่ร่วมงาน อบอุ
งานวิ
ยั ด้วย ่ในการท�ำวิจัย เมื่ออาสาสมัครเข้าใจจึง บริหารร่างกาย 10 ท่า ท่าละ 8 ครั้ง จ�ำนวน 3 เซต
วิจัยจสถานที
ได้ลงนามในใบยิ
ักระหว่าง เซตและหญิ
2-3 นาที
าม ่ ม
่ม โดยให้มให้ีจาพํ นวนเพศชาย
6. แบ่งกลุ่นมตัยอมด้
วอย่าวงยความสมั
ออกเป็ นค2รใจกลุและให้
งเฉลีและยื
่ยเท่าดกัเหยี
นทัย้ งดกล้
สองกลุ
เนื้อ อีก 5 นาที รวมเป็น 30 นาที ฝึกออกก�ำลังกาย
จัย 12 สัปดาห์
ทําตอบแบบสอบถามงานวิ
การศึกษาวิจยั เป็ นระยะเวลา
งกลุ่ม่มควบคุ
ตัวอย่มางจําออกเป็
น 2คนกลุให้
่ม โดย
3 วัจนวัตต่รประจํ
อสัปดาห์
นระยะเวลา
ปดาห์ตั้งแต่
กลุ6.่มทีแบ่
่1 กลุ
นวน 20
ประกอบกิ
าวันเป็ตามปกติ
ไม่ไ12
ด้รับสัโปรแกรมการ
ให้มีจ�ำนวนเพศชาย และหญิงเฉลี่ยเท่ากันทั้งสอง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้ให้ผู้สูงอายุ
ฝึ กไม่ได้รับอุปกรณ์ยางยืด และไม่ได้รับเอกสารความรู ้การออกกําลังกายด้วยยางยืด
กลุ่มท�ำการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
ออกก�ำลังกายตามผู้น�ำ โดยผู้วิจัยหลักเป็นวิทยากร
กลุ่มที่2 กลุ่มทดลองจํานวน 20 คน ฝึ กโปรแกรมออกกําลังกายโดยใช้ยางยืด ใช้ท่าออกกําลังกาย
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมมี จ�ำนวน 20 คน ให้ น�ำออกก�ำลังกาย ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
10ประกอบกิ
ท่ากายบริจหวัารต รประจ�
ของ ศิริำกวัารน ตามปกติ
นิพพิทา และนภั
ต์ไพบูำต่ลอย์เนื
(2550)ซึ
เน้นกล้
มัดใหญ่
ไม่ ไ ด้สรกร
ั บ จิตและท�
่องที่บ่ ้างนครั
้งละามเนื
30้ อนาที
อย่าๆงน้ทีอ่ชย่วย
โปรแกรมการฝึก ไม่ได้รับ อุป กรณ์ยางยืด และ
ไม่ได้รบั เอกสารความรูก้ ารออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองมีจ�ำนวน 20 คน
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3 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้คู่มือเอกสารประกอบการ
ออกก�ำลังกายเป็นแนวทาง ใช้แบบบันทึกการออก
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สัปดาห์ต้ งั แต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้ ให้ผสู ้ ู งอายุออกกําลังกายตามผูน้ าํ โดยผูว้ ิจยั หลักเป็ น
สัปดาห์ต้ งั แต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้ ให้ผสู ้ ู งอายุออกกําลังกายตามผูน้ าํ โดยผูว้ ิจยั หลักเป็ น
วิทยากรนําออกกําลังกายณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสี มาและทําต่อเนื่ องที่บา้ นครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3
วิทยากรนําออกกําลังกายณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสี มาและทําต่อเนื่ องที่บา้ นครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3
วันต่อสัปดาห์ โดยใช้คู่มือเอกสารประกอบการออกกําลังกายเป็ นแนวทาง ใช้แบบบันทึกการออกกําลังกาย
วันต่อสัปดาห์ โดยใช้คู่มือเอกสารประกอบการออกกํ
าลัofงกายเป็
นแนวทาง
แบบบัNakhonratchasima
นทึกการออกกํ157
าลังกาย
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ของผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ู งอายุสถานี กาชาดที่ 4 นครราชสี มา บันทึกวันเดือนปี ชื่อ-นามสกุลเวลาเริ่ มต้นและ
ของผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ู งอายุสถานี กาชาดที่ 4 นครราชสี มา บันทึกวันเดือนปี ชื่อ-นามสกุลเวลาเริ่ มต้นและ
เวลาสิ้ นสุ ดของการออกกําลังกาย และจํานวนนาทีในการออกกําลังกายควบคุมการฝึ กและจดบันทึกการออก
เวลาสิ้ นสุ ดของการออกกําลังกาย และจํานวนนาทีในการออกกําลังกายควบคุมการฝึ กและจดบันทึกการออก
ที่ 4 นครราชสี
นทึกวันอเดืผูอด้ นปี
ล ช่ของข้
อมูลเพราะทัง้ บ2รวบรวมข้
กลุม่ ไม่มโี ออกาสพบกั
แต่าลงะ
กําลังกายโดยผู
ส้ ู งอายุมเาองบัและหรื
ูแลทีชื่ม่อาร่-นามสกุ
วมกิจกรรม
วงเวลาของการเก็
มูลกลุ่มตันวอย่
กําลังกายโดยผู
ส้ ู งอายุเอง ้นและหรื
อผูด้ ูแลที่มาร่ำลัวงมกิ
จกรรม
ช่วงเวลาของการเก็
บรวบรวมข้
กลุ่มตัวอย่าง
่มต้้ อนของข้
น และเวลาสิ
สุดของการออกก�
คนจะฝึ
ำลังกายทีอ่บมู้าลนของตนเอง
ไม่มีกเวลาเริ
ารปนเปื
อมูลเพราะทั
ง 2 กลุ่มไม่มีโกาย
อกาสพบกั
น แต่กโปรแกรมออกก�
ละคนจะฝึ กโปรแกรมออกกํ
าลังกายที่
้
ไม่และจ�
มีการปนเปื
อมูลเพราะทั
กลุ่มไม่
มีโอกาสพบกั
แต่ละคนจะฝึ
กโปรแกรมออกกํ
ลังกายที
้ อนของข้
้ ง 2 ควบคุ
ำนวนนาที
ในการออกก�
ำลังกาย
มการ
ซึ่งอยู่หน่างไกลกั
น ภาพแสดงการออกก�
ำลังากายด้
วย ่
บ้านของตนเองซึ่ งอยูห่ ่ างไกลกัน ภาพแสดงการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า ต่อไปนี้ พัฒนาโดย ศิริการ
บ้าฝึนของตนเองซึ
ห่ ่ างไกลกั
ภาพแสดงการออกกํ
งกายด้
วยยางยื
10 ท่้ าพัต่ฒอนาโดย
ไปนี้ พัศิฒรนาโดย
กและจดบันทึ่ งกอยู
การออกก�
ำลันงกายโดยผู
ส้ งู อายุเอง าลัยางยื
ด 10
ท่า ต่ดอไปนี
ิการ นิพศิพิรทิ กาาร
นิพพิทและหรื
า และนภั
จิตต์ไพบูจลกรรม
ย์ (2550)
อผู้ดสูแกร
ลที
ช่วงเวลาของการ และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)
นิพพิทา และนภั
สกร่มาร่จิวตมกิ
ต์ไพบูลย์ (2550)
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อน
ท่ าการออกกําลังกายด้ วยยางยืด
ท่ าการออกกํ
ลังกายด้
วยยางยื
ท่าการออกก�
ำลังากายด้
วยยางยื
ด ด
ท่าที่ 1 : แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริหารกล้ามเนื้อไหล่มัดหน้าและหลัง)
ท่าที่ 1 : แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริ หารกล้ามเนื้อไหล่มดั หน้าและหลัง)
ท่าที่ 1 : แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริ หารกล้ามเนื้อไหล่มดั หน้าและหลัง)

ท่าที่ 2 :ท่แขนเหยี
ยดเป็ นเส้ยดเป็
นตรงเส้( นบริตรง
หารกล้าหมเนื
มดั กลางมัด) กลาง )
้ อไหล่
่ 2 : แขนเหยี
า้ อมเนื
ท่าที่ 2า:ทีแขนเหยี
ยดเป็ นเส้นนตรง
( บริ ห( บริ
ารกล้ารกล้
ามเนื
ไหล่้อมไหล่
ดั กลาง )

ท่าที่ 3 : ดึงแขนจนศอกตั้ง ( บริ หารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า )
ท่าที่ 3ท่:าทีดึง่ 3แขนจนศอกตั
ามเนืา้ อมเนื
ต้นแขนด้
านหน้านหน้
า) า)
้ ง ( บริ้ง ห( ารกล้
: ดึงแขนจนศอกตั
บริหารกล้
้อต้นแขนด้

12

ท่าที่ 4 : ดึงหลังเพิ่มพลังแขน ( บริ หารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง )
25
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หลังงเพิเพิ่มม่ พลั
พลังงแขน
แขน(( บริบริหหารกล้
ารกล้าามเนื
มเนื้ อ้ อต้ต้นนแขนด้
แขนด้าานหลั
นหลังง))
ท่ท่าาทีที่ 4่ 4: :ดึดึงงหลั
ท่ท่าาทีที่ 4่ 4 :: ดึงหลังงเพิเพิ่ม่มพลั
พลังแขน
งแขน( (บริบริหารกล้
หารกล้
ามเนื
ต้นแขนด้
ามเนื
านหลัานหลั
ง) ง)
้ อต้น้อแขนด้

:ขยั
บก ปี(บริ
ารกล้
มเนื
อก
ด้าด้นนอก
เสืผีบ้ อเบสืปีขยั
ปี(บริ
ห(บริ
ารกล้
ามเนื
อกด้ด้าด้้อานนอก
านนอก
นนอก
ด้ด้าาานใน)
นใน)
้ อาอก
ปี้อกบกขยั(บริ
ารกล้
มเนื
นใน)ด้านใน)
ท่ท่าาทีที่ 5่ ท่5:ท่า:ผีทีาผีเ่ทีสื5เสื่ ้ อ:5้ อผีขยั
หหการกล้
าหามเนื
้ อ้ ออก

ท่าที่ 6 : แตะยางยืดหน้า – หลัง (บริ หารกล้ามเนื้อหลังกลางลําตัว)

่ 6 : แตะยางยื
า ง–ง(บริ
หลั
หารกล้
หลั
งกลางล�
แตะยางยื
หน้าดา–หน้
–หลั
หลั
(บริงหห(บริ
ารกล้
มเนื้ อา้ อมเนื
หลัง้องกลางลํ
กลางลํ
ท่ท่าาทีที่ 6ท่่ 6า: :ทีแตะยางยื
ดดหน้
ารกล้
าามเนื
หลั
าาตัตัวว))ำตัว)

ท่าที่ 7 : ชักดาบ ซ้าย – ขวา(บริ หารกล้ามเนื้อหลังส่ วนบน)

ท่าที่ 7 : ชักดาบ ซ้าย – ขวา (บริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน)
ดาบซ้ซ้าายย––ขวา(บริ
ขวา(บริหหารกล้
ารกล้าามเนื
มเนื้ อ้ อหลั
หลังงส่ส่ววนบน)
นบน)
ท่ท่าาทีที่ 7่ 7: :ชัชักกดาบ

25
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ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริหารกล้ามเนื้อล�ำตัวด้านข้าง)
ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริ หารกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้าง)
ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริ หารกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้าง)

ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริ หารกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้าง)

ท่าที่ 9 : ย่อ- ยืด- ยืท่นา(ทีบริ
ห: ย่ารกล้
) ามเนื้อสะโพก )
้ อสะโพก
อห-ารกล้
ยืาดมเนื
- ยืานมเนื
(บริ
หารกล้
ท่าที่ 9 : ย่อ- ยืด- ยืน่ 9( บริ
)
้ อสะโพก
ท่าที่ 9 : ย่อ- ยืด- ยืน( บริ หารกล้ามเนื้อสะโพก )

ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริ หารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)
ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริ หารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)
ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)
ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริ หารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)

ภาพที่ 3 ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า สําเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดเพื่อเพิ่ม
ภาพที่ 3 ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า สําเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดเพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพทางกายในผูส้ ู งอายุ,”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550,สื บค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559,
สมรรถภาพทางกายในผูส้ ู งอายุ,”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550,สื บค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559,
ภาพที่ 3 ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า สําเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดเพื่อเพิ่ม
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
ภาพที
่ 3สมรรถภาพทางกายในผู
ท่าการออกก�ำลังกายด้
ยยางยื
“การศึ
กายโดยใช้
ส้ ู งวอายุ
,”โดยด ศิ10ริกท่ารา นิส�พำพิเนาจาก
ทา และนภั
สกรกจิษาโปรแกรมการออกก�
ตต์ไพบูลย์, 2550,สื บค้นเมืำลั่อง16
ตุลาคม 2559,
ยางยืดเพืจากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
อ่ เพิม่ สมรรถภาพทางกายในผูส้ งู อายุ”โดย ศิรกิ าร นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550, สืบค้น

จาก http://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
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7. ทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้ อ หลังการเข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กครบ 12 สัปดาห์
College of โดยทํ
Nusing, าNakhonratchasima
(เดือนกุ
มภาพัTheนJournal
ธ์ – เดืofอBaromarajonani
นเมษายน 2560)
การทดสอบ การลุกนัง่ เก้าอี้30 วินาที (30 – second chair
160
Vol. 25 No. 2 July - December 2019
stand) และการนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที (30 – second arm curl)
8.นํ7.าข้ทดสอบความแข็
อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ สรุามปผลและอภิ
ดันโลหิปตรายผล
เฉลี่ย 128.10 / 73.40 มิลลิเมตรปรอท
งแรงอดทนของกล้
เนื้ อ หลั งการเข้าร่ว มโปรแกรมการฝึกครบ 12 ชีพจรเฉลี่ย 80.10ครั้ง/นาที ในกลุ่มทดลองมีอายุ
สัปเดาห์
การวิ
คราะห์(เดืขอ้ นกุ
มูลมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2560) เฉลี่ย 66 ปี น�้ำหนักเฉลี่ย 56.1 กิโลกรัม ความดัน
เมตรปรอท
โดยท�ำวิการทดสอบ
กนั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 – โลหิตเฉลี่ย า125.90
่มควบคุมิลมลิและกลุ
่มตัวอย่ชีาพงจรซึ่ง
เคราะห์ขอ้ มูการลุ
ลค่าของแบบทดสอบและทดสอบความแตกต่
งของกลุ/ 71.10
เฉลี–ย่ 79.65
ครัง้ U/นาที
งจากการทดลองเสร็จ
และการนั
ง่ ยกน�ำ้ Statistics
หนัก 30 วิน(The
าที Mann
เป็ second
นอิสระต่chair
อกันstand)
โดย Non
Parametric
Whitney
test ภายหลั
)
สิ้นการเข้าร่วมโปรแกรมออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
(30 – second arm curl)
ผลการวิจ8.น�
ยั ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวม 12 สัปดาห์ ได้ด�ำเนินการทดสอบสมรรถภาพ
กษณะกลุป่มรายผล
ตัวอย่างกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 67 ปีทางกายเพื
นํ้าหนักเฉลี
57.7 กิเโคราะห์
ลกรัมสความดั
่อน�่ยำผลมาวิ
รุปได้ดังนนีโลหิ
้ ตเฉลี่ย
สรุปลัผลและอภิ
่มทดลองมีอยายุบเที
128.10 / 73.40 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรเฉลี่ย 80.10ครั้ง/นาที ในกลุ
เฉลี่ย บระหว่
66 ปี นํ้าหนั
กเฉลี
1. ผลการเปรี
า งกลุ
่ ม ่ย
ควบคุมและกลุ
ม่ ทดลองก่
อนการเข้
าร่วมโปรแกรม
การวิ
คราะห์
ข้อมูลนโลหิ ตเฉลี่ย 125.90 / 71.10 มิลลิเมตรปรอท
56.1
กิโเลกรั
ม ความดั
ชีพจรเฉลี
่ย 79.65
ครั้ง/นาที
ภายหลังจาก
เมื่ดอทดสอบตั
่มควบคุม
วิเคราะห์
้อมูลค่าร่าวของแบบทดสอบและ
การทดลองเสร็
จสิ้ นขการเข้
มโปรแกรมออกกําลังกายด้วยยางยื
รวม 12 สัวปแปรระหว่
ดาห์ ได้ดาํ าเนิงกลุ
นการทดสอบ
ทดสอบความแตกต่่อานํงของกลุ
ควบคุมสและกลุ
สมรรถภาพทางกายเพื
าผลมาวิ่มเคราะห์
รุ ปได้ดง่มั นี้ และกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดย Non Parametric ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อทดสอบลุกนั่ง
1. ผลการเปรียบเทียบระหว่ างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เก้าอี้ 30 วินาที และนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที ไม่มี
Statistics (The Mann – Whitney U test )
เมื่อทดสอบตัวแปรระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรมพบว่า ความ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ผลการวิจัย
แข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที และนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที ไม่มีความแตกต่างกัน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มควบคุม
อย่มีางมี
น
ย
ั
สํ
ญ ปี น�้ำหนักเฉลี่ย 57.7 กิโลกรัม ความ
อายุเฉลีา่ยคั67
ตารางที
่ 1 การเปรี
ยบเที
ยบระหว่
างกลุ
่มควบคุ
มและกลุ
่มทดลองก่
อนการเข้
ร่วมโปรแกรม
ตารางที
่ 1การเปรี
ยบเที
ยบระหว่
างกลุ
่ มควบคุ
มและกลุ
่ มทดลองก่
อนการเข้
าร่ วามโปรแกรม

กลุ่มควบคุม
Mean Mean
Rank
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
17.10 17.45
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 16.75 19.20
การทดสอบ

กลุ่มทดลอง
Mean Mean
Rank
20.15 23.55
18.25 21.80

U

p-value

139
174

.102
.495

2. ผลการเปรี
ย บเทีายงกลุ
บระหว่
่ ม ่ มสัทดลองหลั
ปดาห์ พบว่
าการทดสอบลุ
กนั่ง เก้าอี้ 30 วินาที
2. ผลการเปรี
ยบเทียบระหว่
่มควบคุา งกลุ
มและกลุ
งการเข้
าร่ วมโปรแกรม
ควบคุเมื
มและกลุ
ม่ ทดลองหลั
งการเข้
าร่่มวควบคุ
มโปรแกรม
้ำหนัก 30 12
วินสัาทีปดาห์
มีความ
่อทดสอบตั
วแปรระหว่
างกลุ
มและกลุ่มและการทดสอบนั
ทดลองหลังการเข้่งายกน�
ร่ วมโปรแกรม
เมื่อทดสอบตัวแปรระหว่างกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
พบว่าการทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที และการทดสอบนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมี
และกลุ ่ ม ทดลองหลั ง การเข้ า ร่ ว มโปรแกรม 12
นัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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่มทดลองงการเข้
การทดสอบ
กลุ่ม่ม่มควบคุ
ควบคุ
กลุทดลองหลั
ตารางที่ 2่ 2การเปรี
การเปรี
ยบเทียบระหว่
ยบระหว่างกลุ
างกลุ
ควบคุมมมและกลุ
และกลุ่ม่มทดลองหลั
งการเข้าร่าร่ววมโปรแกรม
มโปรแกรม
ตารางที
ยบเที
U
Mean Mean Mean Mean
p-value
Rank
Rank
การทดสอบ
กลุ่มควบคุ
ม
กลุ่มทดลอง
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
17.60 Mean
13.75 Mean
24.50 27.25
65
.000*
U
Mean
Mean
p-value
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 15.90 13.48
59.50
.000*
Rank 23.15 27.53
Rank
*มีความแตกต่
ี่ p = .05 24.50 27.25
ลุกนัง่ เก้าาอีงอย่
วินนาทีัยสําคัญทางสถิ
17.60 ติท13.75
65
.000*
้ 30างมี

นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 15.90 13.48 23.15 27.53
59.50
.000*
3.
ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บความแข็
ง
แรงอดทนของกล้
า
มเนื
้
อ
ก่
อ
นการเข้
า
ร่
ว
มโปรแกรมและหลั
งการเข้า
*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = .05
ร่วม ่มควบคุม
โปรแกรมของกลุ
3. ผลการเปรี
บเทียบความแข็
งแรงอดทน ามเนือดทนของกล้
้อก่อนการเข้และหลั
าร่วมโปรแกรม
การเปรี
ยผลการเปรี
บเที
ยบค่าเฉลี
่ยยความแข็
งแรงอดทนของกล้
ก่ อ้อนการเข้
าาร่มเนื
วาร่มโปรแกรม
งการเข้
าาร่ วม
้ อมเนื
3.
ย
บเที
ย
บความแข็
ง
แรงอดทนของกล้
า
ก่
อ
นการเข้
ว
มโปรแกรมและหลั
ง
การเข้
ของกล้ามเนื้อก่อ่มนการเข้
าร่มวีคมโปรแกรมและหลั
งนยั สําและหลั
งการเข้
างร่ตารางที
วมโปรแกรมของกลุ
ม่ ควบคุมไม่มี
โปรแกรมของกลุ
ควบคุ
ม
ไม่
วามแตกต่
า
งอย่
า
งมี
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ดั
่
3
ร่
ว
ม
โปรแกรมของกลุ
่มควบคุม ่มควบคุม
การเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตาราง
การเปรี ยบเที
ยบค่ายเฉลี
การเปรี
บเที่ยยความแข็
บค่ า เฉลีงแรงอดทนของกล้
่ ย ความแข็ ง แรง ามเนืที้ ่อ3ก่ อนการเข้าร่ วมโปรแกรม และหลังการเข้าร่ วม
บเทียมบความแข็
งแรงอดทนของกล้
ก่ อนการเข้
าร่ วมโปรแกรมและหลั
งการเข้ าร่ วม
ตารางที่ 3การเปรี่มยควบคุ
โปรแกรมของกลุ
ไม่มีความแตกต่
างอย่างมีนยั สําามเนื
คัญ้อทางสถิ
ติ ดังตารางที
่3
ตารางที่ 3 การเปรี
ยบเทีมยบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้า
โปรแกรมของกลุ
่ มควบคุ
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 3การเปรี ยบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ ามเนื ้อก่ อนการเข้ าร่ วมโปรแกรมและหลังการเข้ าร่ วม
โปรแกรมของกลุ่มควบคุม
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
U
p-value
Mean
Mean Mean
Mean
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
Rank
Rank
U
p-value
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
17.10
19.85
17.60
21.15
187.00
.738
Mean Mean Mean Mean
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 16.75 22.68
156.50
.242
Rank 15.90 18.33
Rank
ลุกนั4.ง่ เก้ผลการเปรี
าอี้ 30 วินยาที
17.10 งแรงอดทน
19.85 17.60
บเทียบความแข็
โปรแกรม21.15
12 สัปดาห์187.00
การทดสอบลุก.738
นั่งเก้าอี้ 30
4.นัง่ ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บความแข็
ง
แรงอดทนของกล้
า
มเนื
้
อ
ก่
อ
นการเข้
า
ร่
ว
มโปรแกรม
และหลั
งการเข้ า
ก 30 วินาาที
16.75 และหลั
22.68 ง 15.90
ของกล้ายกนํ
มเนื้ าอหนั
ก่อนการเข้
ร่วมโปรแกรม
วินาที ไม่ม18.33
ีความแตกต่156.50
างกันอย่างมีนัย.242
ส�ำคัญ ส่วน
ร่ วการเข้
มโปรแกรมของกลุ
่มทดลอง่มทดลอง
าร่วมโปรแกรมของกลุ
นั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัย
การเปรี
ยบเทียยยบค่
าเฉลี
่ยความแข็
แรงอดทนก่
าร่ วมโปรแกรม
การเปรี
บเที
ยยบค่
า เฉลี่ ย ความแข็
ง แรงอนการเข้
ส�ามเนื
ำคัญา้อร่ทางสถิ
ติดังาตารางที
่ 4 งการเข้
4. ผลการเปรี
บเที
บความแข็
งงแรงอดทนของกล้
ก่วอมโปรแกรม
นการเข้
ร่ วและหลั
มโปรแกรม
และหลั
งการเข้ า
่มทดลอง
งการเข้าร่ วและหลั
มโปรแกรม
12าสัปดาห์ การทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที ไม่มีความ
อนการเข้ภายหลั
าร่ว่ มมโปรแกรม
งการเข้
ร่ของกลุ
วอดทนก่
มโปรแกรมของกลุ
ทดลอง
ร่วมโปรแกรมของกลุม่ ทดลอง ภายหลังการเข้าร่วม
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงอดทนก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม และหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
ของกลุ่มทดลอง ภายหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม 12 สัปดาห์ การทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที ไม่มีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ส่ วนนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดงั ตาราง
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม และหลังการเข้า
ตารางที่ 4 การเปรีย่มบเที
ยบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการเข้า
ร่ วมโปรแกรมของกลุ
ทดลอง
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง
การทดสอบ

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
Mean Mean Mean Mean
Rank
Rank
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
20.15 16.93 24.50 24.08
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 18.25 16.28 23.15 24.73
*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p = .05

U

p-value

128.50
115.50

.052
.021*

ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organizaอภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิ
จ
ย
ั
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจัย tion, 2010) ได้แนะน�ำให้ผู้สูงอายุมีการออกก�ำลัง

จากการศึ
กายเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงในกลุม่ กล้ามเนือ้ มัดหลัก
ได้ดังนีก้ ษาสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. 1.เมืเมื
่อทดสอบตั
วแปรระหว่
อนการเข้
าร่ วมโปรแกรมออกกําลังกาย
งน้อย 2 ครั
้ง/สัปดาห์
อ่ ทดสอบตั
วแปรระหว่างกลุ
างกลุ่มควบคุ
ม่ ควบคุมและกลุ
ม อย่่มาทดลองก่
อการ
ทดลองก่
อนการเข้
าร่วมโปรแกรมออก
ด้วและกลุ
ยยางยืด่มพบว่
า ความแข็
งแรงอดทนของกล้
ามเนื้ อทดสอบลุกคุนัณ่งสมบั
เก้าอีต้ ิพ30ิเศษของยางยื
วินาที และนัดจะมี
ก 30
่งยกนํผลต่
้ าหนั
ช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึก
งกายด้
วยยางยืดพบว่
ความแข็
วินก�าทีำลัไม่
มีความแตกต่
างกันา อย่
างมีนยังแรงอดทนของ
สําคัญ
ามเนื
้อและข้
อต่อ ให้มีปฏิกิริยาาการรั
บรูว้ ย
กล้ามเนื
ทดสอบลุ
กนั่งเก้างกลุ
าอี้ 30
วินาทีมและกลุ
และนั่ง่มยกทดลองของกล้
่มควบคุ
2. ้อการศึ
กษาระหว่
ภายหลั
งการเข้
าร่ วมโปรแกรมออกกํ
ลังกายด้
น�้ำดหนั12ก สั30ปวิดาห์
นาทีการทดสอบลุ
ไม่มีความแตกต่
นอย่างมีนัย และตอบสนองต่ อ แรงดึ ง ของยางที่ ก� ำ ลั ง ถู ก ยื ด
ยางยื
ก นัางกั
่ง เก้า อี้ 30 วินาที และการทดสอบนั่งยกนํ้าหนัก 30 วิน าที มี ความ
ซึ่งเป็นผลดีต่อการบ�ำบัดรักษาระบบการท�ำงาน
ส�ำคัญ
แตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่
าหลังการออกกําลังกายด้วยยางยืดเป็ นเวลา 12
2. การศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม ของกล้ า มเนื้ อ ช่ ว ยท� ำ ให้ ก ล้ า มเนื้ อ มี ค วามแข็ ง
สัปทดลอง
ดาห์ๆ ละภายหลั
3 ครั้งงการเข้
กลุ่มทดลอง
มีระดับความแข็ำลังงแรงอดทนของกล้
อที่สูงกว่
เนื่ องจาก
แรงอดทนดีาขมเนื
ึ้ น ้ รวมทั
้ ง ช่าวกลุยป้่มอควบคุ
งกั นมการเสื
่อม
าร่วมโปรแกรมออกก�
ผูส้ กายด้
ู งอายุวกยยางยื
ลุ่มทดลองได้
ึ กโปรแกรมออกกํ
ด จํานวน 10 ท่ากายบริ
หารของศิ
พิทา
สภาพของประสาท
กล้ามเนื
้อ เอ็น รข้ิ กอารต่อนิ พและ
ด 12 สัปฝดาห์
การทดสอบลุากลันัง่งกายด้
เก้าอีว้ ยยางยื
องกับประโยชน์
ของการบริ
หาร ย
และนภั
จิตต์ไพบูลย์ (2550)
มีกการฝึ
กลุ่มมีกล้ากระดู
มเนื้ อมักดสอดคล้
หลัก โดยการแนะนํ
าขององค์
การอนามั
30 วินสาทีกรและการทดสอบนั
ง่ ยกน�ซึำ้ ่ งหนั
30กที
วิน่าที
ย างยื
ของ เจริ
กระบวนรั
ต น์
างอย่าOrganization,
งมีนยั ส�ำคัญทางสถิ
บ .05าให้ผร่สู ้ าู งงกายโดยใช้
โลกความแตกต่
(World Health
2010)ตทิ ได้รี่ ะดั
แนะนํ
อายุมีการออกกํ
าลัดงกายเพื
่อเพิญ่มความแข็
งแรงใน
ทีก่ ล่าวไว้วดา่ จะมี
การบริ
างกายโดยใช้
ด
ลังกายด้
เป็นเวลา
่มกล้ามเนืาหลั
กลุโดยพบว่
หลัก อย่าำงน้
อย 2 วครัยยางยื
คุณสมบั(2550)
ติพิเศษของยางยื
ผลต่หารร่
อการช่
วยกระตุน้ยางยื
ระบบ
้ อมังดการออกก�
้ ง/สัปดดาห์
จะช่มวีปยพั
ง ตลอดจนฟื้นฟูอกแรงดึ
ล้ามเนื
้อ
12 สัปดาห์
ๆ ละ
้ง กลุ
ทดลองามีมเนื
ระดั้ อและข้
บความอต่อ ให้
ประสาท
ส่ วนที
่รับรู3้คครั
วามรู
้สึก่มของกล้
ฏิกฒิริยนาเสริ
าการรัมบสร้รู ้แาละตอบสนองต่
งของ
ามเนือ้ และอาการเจ็บข้อต่อได้ ช่วยให้กล้าม
แข็่กงแรงอดทนของกล้
ามเนืต้อ่อทีการบํ
่สูงกว่าาบักลุ
ม เอ็นากล้
ยางที
าํ ลังถูกยืด ซึ่ งเป็ นผลดี
ดรั่มกควบคุ
ษาระบบการทํ
งานของกล้ามเนื้อ ช่วยทําให้กล้ามเนื้อ มีความ
เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มทดลองได้ฝึกโปรแกรมออก เนือ้ มีความกระชับ แข็งแรง อดทน และมีความอ่อน
แข็งแรงอดทนดีข้ ึน รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่ อมสภาพของประสาท
กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และกระดูก จึงมี
ก�ำลังกายด้วยยางยืด จ�ำนวน 10 ท่ากายบริหารของ ตัวที่ดีขึ้น สอดคล้องกับวิไลลักษณ์ ปักษา (2553)
ความสอดคล้
ของการบริ
างกายโดยใช้
ยางยื
ดของเจริ ญกกระบวนรั
(2550)างกายและ
ที่กล่าวไว้
การศึ
กษาผลการฝึ
ด้วยน�้ำหนัตน์กของร่
ศิริการ นิพอพิงกัทบา ประโยชน์
และนภัสกร
จิตต์ไพบูหลารร่
ย์ (2550)
ว่า ซึการบริ
วยพัฒนาเสริ
าง ตลอดจนฟื
นฟูกล้ามเนื
ามเนือ้ ้ขาใน
อ และ
้ อ เอ็นกล้ามเนื
ด้วยยางยื
ดทีม่ ตี อ่ ้ความแข็
งแรงของกล้
ง่ มีการฝึหารร่
กทีก่ าลุงกายโดยใช้
ม่ กล้ามเนือ้ มัยดางยื
หลัดกจะช่
โดยการแนะน�
ำ มสร้
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ผู้สูงอายุ พบว่าการฝึกด้วยน�้ำหนักของร่างกายและ
การฝึกด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
แตกต่างกัน โดยมีความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ขาเพิม่ ขึน้
ทั้ง 2กลุ่ม กลุ่มฝึกด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของ
กล้ า มเนื้ อ ขามากกว่ า กลุ ่ ม ฝึ ก ด้ ว ยน�้ ำ หนั ก ของ
ร่างกาย เนื่องจากการฝึกด้วยยางยืดมีแรงต้านทาน
ในการฝึกทีม่ ากกว่า จึงท�ำให้การฝึกด้วยยางยืดมีนำ�้
หนักหรือความหนักในการฝึกมากกว่าการฝึกด้วย
น�้ำหนักของร่างกาย สรุปได้ว่า การฝึกด้วยน�้ำหนัก
ของร่างกายและการฝึกด้วยยางยืด ท�ำให้ความแข็ง
แรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และช่วย
ป้องกันชะลอการเสือ่ มสภาพของกล้ามเนือ้ กระดูก
เอ็นกล้ามเนือ้ เอ็นข้อต่อต่าง ๆ ซึง่ เป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของโครงสร้างร่างกาย
3. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแข็ ง
แรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออก
ก�ำลังกายด้วยยางยืดของกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 12
สัปดาห์พบว่า ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ
ของกลุ่มทดลองจากการทดสอบลุกนั่งเก้าอี้ 30
วินาที ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ เนื่องจากโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วย
ยางยืด 10 ท่า ที่กลุ่มทดลองฝึกออกก�ำลังกายส่วน
ใหญ่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนของล�ำตัว แขน
และไหล่ ซึ่งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อช่วงบนของ
ร่างกาย แต่ในส่วนของกล้ามเนือ้ ช่วงล่าง ได้รบั การ
บริหารร่างกายจ�ำนวน 1 ท่า คือ ท่าที่ 10 ยก เหยียด
เหยียบ ซึ่งยังไม่มากพอในการกระตุ้นเร้ากล้าม
เนื้อให้ท�ำงานหนักและมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการ
ทดสอบลุก นั่ง 30 วินาที ซึ่งเป็นการทดสอบความ
แข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ ช่วงล่างของร่างกาย มี
ค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ ก่อนและ
หลังการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดของกลุ่มทดลอง
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จึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนการทดสอบนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที
เป็นการทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้
ช่วงบนของร่างกาย มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงอดทน
ของกล้ามเนื้อก่อน และหลังการออกก�ำลังกายด้วย
ยางยืดของกลุ่มทดลองพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยหลังการออกก�ำลัง
กายด้วยยางยืด มีระดับความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการ
เข้าร่วมโปรแกรมออกก�ำลังกาย เนือ่ งจากโปรแกรม
ออกก�ำลังกายด้วยยางยืดของกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่
มีการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ ต้นแขนด้านหน้า ต้น
แขนด้านหลัง ซึ่งเป็นการออกก�ำลังกายประเภท
แรงต้านทาน (Resistance) ทีช่ ว่ ยในการพัฒนาเสริม
สร้างความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อ
โดยหลักการในการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดที่ว่า
ยางยืดมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือแรงดึงกลับจาก
การถูกดึงให้ยืดออก (Stretch reflex) โดยทุกครั้ง
ที่ยางถูกดึงจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทรับความ
รูส้ กึ ของกล้ามเนือ้ ส่งผลดีตอ่ การพัฒนาและบ�ำบัด
รักษาการท�ำหน้าทีข่ องประสาท กล้ามเนือ้ และช่วย
ป้องกันความเสือ่ มสภาพของระบบประสาท กล้าม
เนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูก สอดคล้อง
กับ Fleck and Kraemer (2014) ที่กล่าวว่าเมื่ออายุ
มากขึ้น ส่วนประกอบของร่างกายมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับกระดูก เนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อ จะส่งต่อ
อัตราการเผาผลาญพลังงานในชีวิตประจ�ำวัน การ
ฝึกหรือออกก�ำลังกายด้วยแรงต้านทาน (Resistance
training) จะส่งผลช่วยรักษาสภาพการท�ำหน้าทีข่ อง
กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็นกล้ามเนื้อให้คงไว้ ซึ่งการฝึก
โปรแกรมออกก�ำลังกายด้วยยางยืดเป็นการฝึกด้วย
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แรงต้านทานอีกรูปแบบหนึ่ง
นัยต์ชนก ถิ่นจะนะ (2559) ศึกษาผลของ
โปรแกรมส่ ง เสริ ม การออกก� ำ ลั ง กายที่ บ ้ า นโดย
ใช้ยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ พบว่า
สมรรถภาพด้านความแข็งแรง ความทนทาน และ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในกลุ่มตัวอย่างหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการออกก�ำลังกายที่บ้าน
โดยใช้ยางยืด (สัปดาห์ที่ 12) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมการ
ออกก�ำลังกายที่บ้านโดยใช้ยางยืดสมควรน�ำไปใช้
ในผู้สูงอายุท่ีบ้านสอดคล้องกับจันทนา รณฤทธิ
วิชัย และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมิน
สมรรถภาพกายก่อนและหลังการออกก�ำลังกายแอ
โรบิกแบบตารางเก้าช่อง และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โดยใช้ยางยืดของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุข
ภาพผู ้ สู ง อายุ จ� ำ นวน69 คนร่ ว มกิ จ กรรมออก
ก�ำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 3 เดือน จาก
การศึกษาพบว่า สมรรถภาพกายโดยรวมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุก่อนออกก�ำลังกายอยู่ในระดับต�่ำถึงปาน
กลาง แต่ภายหลังการออกก�ำลังกายสมรรถภาพกาย
โดยรวมของกลุม่ ผูส้ งู อายุดขี นึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายางยืดสามารถ
น�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกก�ำลังกายประเภท
ความต้านทาน ทีช่ ว่ ยในการพัฒนาเสริมสร้างความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อได้มากมาย
หลากหลายรูปแบบ ช่วยในการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟู
และเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
รวมทั้งช่วยลดไขมันในร่างกาย ท�ำให้กล้ามเนื้อมี
ความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม ส่งผลให้ผู้
ออกก�ำลังกายเกิดความมั่นใจในรูปร่างทรวดทรง
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ในการ
เคลือ่ นไหว ท�ำให้กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว
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ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การออกก�ำลังกายประเภทนี้ จะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมเก็บไว้ใน
กระดูก ท�ำให้กระดูกมีความหนาแน่น และแข็ง
แรงเพิ่ ม ขึ้ น ช่ ว ยป้ อ งกั น ปั ญ หาโรคกระดู ก บาง
โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและข้อเสื่อม รวม
ทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกาย ดัง
นั้น การออกก�ำลังกายด้วยยางยืดที่จัดปรับความ
ต้านทานหรือความหนักให้เหมาะสมกับตนเองและ
วัตถุประสงค์ จะช่วยให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ได้รับ
การพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อและ
กระดูก ช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพของ
โครงสร้างร่างกายและระบบประสาทกล้ามเนือ้ ซึง่
มีผลต่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและ
สมรรถภาพทางด้านความแข็งแรงให้กับบุคคลใน
แต่ละวัย
ผลลั พ ธ์ ท างการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า
โปรแกรมออกก�ำลังกายด้วยยางยืดท�ำให้เกิดผลที่
ดีในกลุ่มทดลอง โดยเฉพาะความแข็งแรงอดทน
ของกล้ามเนื้อแขน ซึ่งทดสอบจากการนั่งยกน�้ำ
หนัก 30 วินาที พบว่ากลุ่มทดลอง มีระดับความ
แข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแขนที่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่ความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ขา ทดสอบจากการให้ลกุ นัง่ 30 วินาที
นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. จากผลการสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า
กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อไหล่ กล้าม
เนื้อคอ ข้อมือ มีความแข็งแรงอดทนมากขึ้น อีกทั้ง
มีความยืดหยุ่นดีขึ้น อาการปวดกล้ามเนื้อในส่วน
ต่างๆของร่างกายลดลง สามารถยกของ เดิน ลุก
นั่ง ทรงตัวได้อย่างมั่นใจ สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันได้ด้วยตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน
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จากประโยชน์ของการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดดัง
กล่าวข้างต้น ท�ำให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีพ่ ยาบาลซึง่
เป็นบุคลากรกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของบุคลากรทีมสุขภาพ
และเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุขณะเจ็บป่วยอยู่ที่
โรงพยาบาล ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสุขภาพดี
ที่ อ าศั ย ในชุมชน ควรที่จะเห็นความส�ำคั ญ และ
ประโยชน์ของการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด เพราะ
ยางยืดเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย ราคาถูก พกพาติดตัว
ได้ สะดวก สามารถน�ำมาเผยแพร่ให้ป ระชาชน
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุให้สร้างเสริมสุขภาพ
เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพดี ไม่ เ ป็ น ภาระต่ อ ครอบครั ว
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีความสุขต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผูส้ งู อายุได้รบั อุปกรณ์ยางยืดในการออก
ก�ำลังกาย สร้างความพึงพอใจต่อผูส้ งู อายุในการน�ำ
ไปใช้ออกก�ำลังกายเป็นกลุม่ หรือออกก�ำลังกายด้วย
ตนเองโดยไม่จ�ำกัดสถานที่สามารถพกติดตัวไปได้
สะดวก
2. ผูส้ งู อายุได้ทา่ บริหารร่างกายด้วยยางยืด
จ�ำนวน 10 ท่าทีจ่ ดจ�ำง่าย และสามารถปฏิบตั ริ ว่ มกัน
หรือปฏิบัติคนเดียวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและข้อต่อช่วยการ
ทรงตัวและป้องกันการอุบัติเหตุพลัดล้ม
3. เป็นทางเลือกส�ำหรับผู้สูงอายุในการมี
กิจกรรมออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมออย่างน้อย 3 วันต่อ
สัปดาห์และสามารถปฏิบัติเองได้ที่บ้าน
4. ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ ก ารออกก� ำ ลั ง กายด้ ว ยยางยื ด
ให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ด ้ ว ยกั น และ เป็ น แบบอย่ า ง
ด้านสุขภาพให้ผสู้ งู อายุทา่ นอืน่ สามารถปฏิบตั ติ าม
ได้อย่างถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาวิจยั การออกก�ำลังกายที่
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในวัยสูงอายุเขตเมืองและ
เขตชนบทที่มีบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน
2. ควรมีการสร้างแกนน�ำสุขภาพการออก
ก�ำลังกายยางยืดในทีมสุขภาพสายการพยาบาล
3. การขยายเครือข่ายเพือ่ เผยแพร่การออก
ก�ำลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุ มุ่งสู่ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีร่างกาย
แข็งแรง ผ่านการอบรมการออกก�ำลังกายด้วยยาง
ยืดและสามารถเป็นผู้น�ำในการออกก�ำลังกาย ได้
มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรเผยแพร่เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในการท�ำกิจกรรม
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