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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายด้ วยยางยืดต่อความสามารถในการทรงตัว
ของผู้สงู อายุ โดยผู้เข้ าร่ วมการศึกษามีช่วงอายุระหว่าง 55-75 ปี (อายุเฉลี่ย 67.23±5.90 ปี ) จํานวน 13 คน (เพศ
ชาย 1 คน และเพศหญิง 12 คน) ผู้เข้ าร่ วมทุกคนออกกําลังกายด้ วยยางยืดวันละ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน เป็ น
เวลา 4 สัปดาห์ ทําการประเมินความสามารถในการทรงตัวด้ วยแบบทดสอบ Single leg stance test with eye
open และ Functional reach test และประเมินความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาด้ วย 30-second chair stand
test ก่อนเริ่ มและหลังจากสิ ้นสุดโปรแกรมการออกกําลังกาย ผลการศึกษาพบว่าผู้สงู อายุมีความสามารถในการ
ทรงตัวดีขึ ้น (Single leg stance test with eye open; ก่อน: 11.74±10.26 วินาที, หลัง: 18.43±10.09 วินาที,
p<0.05 และ Functional reach test; ก่อน: 10.00±4.54 เซนติเมตร, หลัง: 25.00±6.79 เซนติเมตร, p<0.05 )
และมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขามากขึ ้น (ก่อน: 10.23±2.86 ครัง้ , หลัง: 13.69±2.01 ครัง้ , p<0.05) อย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ สรุ ป ได้ ว่า โปรแกรมการออกกํ าลัง กายด้ วยยางยื ด เป็ นระยะเวลา 4 สัป ดาห์ ช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการทรงตัวและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาในผู้สงู อายุได้

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate effects of elastic exercise program on balance in
the elderly. Thirteen volunteers (1 male and 12 female) whose ages ranged from 55 to 75 years
(average aged of 67.23±5.90 years) were included in the study. All subjects participated in the
exercise program for 4 weeks (3 days/week, 45 minutes/day). Balance was assessed by a single leg
stance test with eye open and a functional reach test. Leg muscle strength was evaluated by 30second chair stand test. The tests were performed before and after the exercise program. The results
presented that balance (Single leg stance test with eye open; pre: 11.74±10.26 seconds, post:
18.43±10.09 seconds, p<0.05 and Functional reach test; pre: 10.00±4.54 centimeters, post:
25.00±6.79 centimeters, p<0.05) and leg muscle strength (pre: 10.23±2.86 repetitions, post:
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13.69±2.01 repetitions, p<0.05) were significantly improved. It can be concluded that the 4-week
elastic exercise program can improve balance and leg muscle strength in the elderly.
Key Words: elastic exercise, balance, elderly
E-mail address: liewpm@yahoo.com

คํานํา
ผู้สงู อายุตามทฤษฎีของเพค (Peck’s developmental theory) แบ่งเป็ น 2 ช่วงวัยได้ แก่ ผู้สงู อายุวยั ต้ น
(55-75 ปี ) และผู้สงู อายุวยั ปลาย (75 ปี ขึ ้นไป) (ฤตินนั ท์, 2543) มีแนวโน้ มจะเกิดความถดถอยของสมรรถภาพ
ทางกายเร็ วกว่าในวัยอื่น ทัง้ นี ้เนื่องมาจากร่ างกายเกิดกระบวนการเสื่อมมากขึ ้น ซึ่งไม่ใช่การเกิดโรคแต่เป็ น
กระบวนการชรา (Aging process) ที่เกิดขึ ้นตามปกติในผู้สงู อายุ โดยจะมีการเสื่อมอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และ
เกิดกับทุกระบบในร่ างกาย (สมนึก, 2549) รวมถึงการสูญเสียการทรงตัวและความคล่องตัว ทําให้ ผ้ ูสูงอายุมี
ปั ญหาทางด้ านสุขภาพมากขึ ้น และส่งผลให้ เกิดผลกระทบในด้ านต่างๆ ตามมา ซึง่ ปั ญหาหลักที่พบได้ บ่อยและ
เสี่ ย งต่อ การบาดเจ็บ และเสี ยชี วิต ได้ แ ก่ ปั ญ หาทางด้ านการทรงตัวที่ นํ าไปสู่ก ารหกล้ ม (Falling) โดยพบ
อุบัติการณ์ สูงขึน้ เมื่ออายุมากขึน้ ซึ่งผลกระทบของการหกล้ มนอกจากจะนํ าไปสู่ความเจ็บป่ วย เกิดภาวะ
กระดูกหักแล้ ว ยังก่อให้ เกิดภาวะทุพพลภาพ และอันตรายต่อชีวิตได้ (สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ, 2549) สาเหตุ
ที่เกิดขึ ้นเป็ นผลรวมของปั ญหาสุขภาพและสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม
ผู้สูงอายุมักมีการเสื่อมสภาพของร่ างกายและมีภาวะบกพร่ องโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการควบคุมความ
มัน่ คงในการทรงท่า (Postural stability) หรื อการทรงตัว (Balance) รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ซึง่ จะ
ส่งผลให้ ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลง (Dite et al., 2002) ซึง่ พบว่าการออกกําลังกายสามารถ
พัฒนาความสามารถการทรงตัวได้ โดยการศึกษาของ Kyungmo และคณะ (2009) พบว่าโปรแกรมการออก
กํ าลัง กายด้ วยการใช้ แ รงจากยางยื ดใน 4 สัปดาห์ ทํ าให้ มีก ารเพิ่ มขึน้ ของ Balance และมีการทรงตัวที่ ดีขึน้
นอกจากนี ้การศึกษาของ Rhonda และคณะ (2008) ยังพบว่าการฝึ กแบบ Progressive resistance training
(PRT) ช่วยชะลอกล้ ามเนื ้อลีบ (Sarcopenia) และเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวในผู้สงู อายุได้ อีกด้ วย
ยางยืดเป็ นหนึ่งในแนวคิดที่ถูกนํามาประยุกต์ดดั แปลงใช้ เป็ นอุปกรณ์ สําหรับการออกกําลังกาย ซึ่งมี
ราคาถูก และสามารถพกพาได้ สะดวก หรื อนําติดตัวไปใช้ ในสถานที่ต่างๆได้ จุดเด่นของการออกกําลังกายด้ วย
ยางยืดคือ ยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้ อนกลับหรื อมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ ยืดออกที่เรี ยกว่า Stretch reflex
ทุกครัง้ ที่ยางถูกดึงให้ ยืดออก ซึง่ เป็ นคุณสมบัติพิเศษของยางยืดดังกล่าวส่งผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาท
ส่วนที่รับรู้ ความรู้ สกึ ของกล้ ามเนื ้อและข้ อต่อ (Proprioception) ให้ มีปฏิกิริยาการรับรู้ และตอบสนองต่อแรงดึง
ของยางที่ กํ าลัง ถูก ยื ด นอกจากนี ย้ างยื ดสามารถนํ ามาใช้ เป็ นอุป กรณ์ ใ นการออกกํ าลัง กายแบบมี แ รงต้ าน
(Resistance exercise) พบว่าที่ช่วยในการพัฒนาเสริ มสร้ างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ ามเนื ้อได้ อีก
ด้ วย (เจริ ญ, 2540)
0
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อุปกรณ์ และวิธีการดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นผู้สงู อายุสขุ ภาพดีที่พํานักในเขตพื ้นที่ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และมีอายุระหว่าง 5575 ปี จํานวน 13 คน (เพศชาย 1 คน และเพศหญิง 12 คน)
ขัน้ ตอนเก็บข้ อมูล
1. ผู้สงู อายุที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้ ากรอกใบยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั (โดยผู้วิจยั อธิบายขันตอนการวิ
้
จยั แก่ผ้ ู
เข้ าวิ จัย อย่ างละเอี ย ด) และได้ ผ่ านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยพะเยา (เลขที่โครงการ HE 54-1-02-0019)
2. ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ต้ องไม่รับประทานอาหารมื ้อหนักภายในเวลา 1 ชัว่ โมง และหลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย
อย่างหนักภายใน 24 ชัว่ โมง ก่อนการทดสอบ
3. ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทดสอบความสามารถในการทรงตัว ด้ วย Single leg stance test with eye open และ
Functional reach test ทดสอบความความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ด้ วย 30-second chair stand test
4. ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ออกกําลังกายด้ วยยางยืด เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 45 นาที)
5. เมื่อสิ ้นสุดกิจกรรมการออกกําลังกายด้ วยยางยืด ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทดสอบความสามารถในการทรงตัวด้ วย
Single leg stance test with eye open และ Functional reach test และทดสอบความความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อขาด้ วย 30-second chair stand test
6. รวบรวมผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้ วย Paired t-test (SPSS version 11.5)
การประเมินความสามารถในการทรงตัว
Single leg stance test with eye open: ผู้สงู อายุยืนตรงบนพื ้นเรี ยบ ตามองตรง มือทัง้ 2 ข้ างไขว้ แตะ
ไหล่ด้านตรงข้ าม ลืมตา โดยข้ อสะโพกเหยียดตรง ข้ อเข่า (ข้ างใดข้ างหนึ่ง) งอ 90 องศา เริ่ มการทดสอบโดย
คณะผู้วิจยั ให้ สญ
ั ญาณ และเริ่ มจับเวลาเมื่อยกขาข้ างหนึง่ ขึ ้น และหยุดการจับเวลาเมื่อเท้ าข้ างที่ยกแตะพื ้น/แตะ
ขาข้ างตรงข้ าม/มีการขยับเลื่อนของขาข้ างที่ยืนอยู่/มือหลุดออกจากการแตะไหล่/แตะสิ่งแวดล้ อมเพื่อพยุงตัว (รู ป
ที่ 1)

รู ปที่ 1 Single leg stance test with eye open
Functional reach test: ผู้สงู อายุยืน ณ จุดที่กําหนดซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของสายวัด หันด้ านขวาเข้ าหาผนัง
โดยให้ มีระยะห่างเล็กน้ อย ยกแขนขวาขึ ้นทางด้ านหน้ าลําตัวสูงเท่าระดับไหล่ หรื อ 90 องศา เริ่ มการทดสอบด้ วย
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คําสัง่ “พยายามเอื ้อมมือไปด้ านหน้ าให้ ได้ ไกลที่สดุ เท่าที่สามารถทําได้ โดยไม่ล้ม” ทําการวัดระยะทางที่เอื ้อมได้
จากสายวัดที่ติดไว้ ที่ผนัง ณ บริ เวณปลายนิ ้วกลาง (รู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 Functional reach test
การประเมินความแข็งแรงของขา
30-second chair stand test: ผู้สงู อายุ นัง่ บนเก้ าอี ้ที่เตรี ยมไว้ โดยนัง่ เต็มก้ น และหลังตรงพิงพนักเก้ าอี ้
ให้ เข่างอ 90 องศา เท้ าวางราบกับพืน้ ในท่าที่สบายและให้ แขนอยู่ในท่ากอดอก คณะผู้วิจัยให้ สญ
ั ญาณเพื่อให้
ผู้สงู อายุลกุ ขึ ้นยืนจากเก้ าอี ้และนัง่ ลงสลับกัน นับจํานวนครัง้ ที่ทําได้ ภายใน 30 วินาที โดยลุก-นัง่ นับเป็ น 1 ครัง้
(รู ปที่ 3)

รู ปที่ 3 30-second chair stand test
โปรแกรมการออกกําลังกายด้ วยยางยืด
ขัน้ ตอนการอบอุ่นร่ างกาย (10 นาที): ได้ แก่ การยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ (ส่วนต้ นแขน หัวไหล่ คอ ต้ นขา
ด้ านหน้ า ต้ นขาด้ านหลัง และลําตัว) ทังแบบ
้
Dynamic และ Static
ขัน้ ตอนการออกกําลังกายด้ วยยางยืด (30 นาที): เป็ นการบริ หารกล้ ามเนื ้อโดยใช้ แรงต้ านจากยาง
ยืด (Chest press, Arm raise, Shoulder lift up, Biceps curl, Lateral trunk bending, Half squat, Dead lift,
Back kick, Leg abduction, Leg press on one foot) ท่าละ 20 ครัง้ จํานวน 2 ชุด (รู ปที่ 4-13)
ขัน้ ตอนการคลายอุ่นร่ างกาย (5 นาที): เป็ นการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ (ส่วนต้ นแขน หัวไหล่ คอ ต้ นขา
ด้ านหน้ า ต้ นขาด้ านหลัง และลําตัว) ทังแบบ
้
Dynamic และ Static
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รู ปที่ 4 Chest Press

รู ปที่ 5 Arm raise

รู ปที่ 6 Shoulder lift up

รู ปที่ 7 Biceps curl

รู ปที่ 8 Lateral trunk bending

รู ปที่ 9 Half squat

รู ปที่ 10 Dead lift

รู ปที่ 11 Back kick
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รู ปที่ 12 Leg abduction

รู ปที่ 13 Leg press on one foot

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้เข้ าร่ วมวิจยั จํานวน 13 คน มีอายุเฉลี่ย 67.23±5.90 ปี ช่วงอายุ 55-75 ปี มีนํ ้าหนักเฉลี่ย 51.77±9.30
กิโลกรัม และมีสว่ นสูงเฉลี่ย 151.62±7.38 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1
ตางรางที่ 1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของอาสาสมัคร (n=13)
ข้ อมูลทั่วไป
ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อายุ (ปี )
67.23±5.90
67.23±5.90
นํ ้าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
67.23±5.90
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ จากการทดสอบด้ วย Single leg stance test with eye open, Functional reach
test และ 30-second chair stand test
แบบทดสอบ
ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
P-value
ก่ อนฝึ ก
หลังฝึ ก
Single leg stance test with eye open (วินาที) 11.74±10.26 18.43±10.09
0.006*
Functional reach test (เซนติเมตร)
10.00±4.54
25.00±6.79
0.000*
30-second chair stand (ครัง้ )
10.23±2.86
13.69±2.01
0.000*
*Paired t-test (p<.05)
จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของ Single leg stance test with eye open ก่อนเข้ าร่ วม
โปรแกรมเท่ากับ 11.74±10.26 วินาที ซึ่งระยะเวลาที่ทําได้ อยู่ในช่วง 2.06-30.00 วินาที และหลังเข้ าร่ วม
โปรแกรมเท่ากับ 18.43±10.09 วินาที โดยค่าคะแนนที่ทําได้ อยู่ในช่วง 2.37-30.00 วินาที ซึ่งเพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ค่าเฉลี่ยของ Functional reach test ก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 10.00±4.54 เซนติเมตร ซึง่ ระยะทาง
ในการเอื ้อมมือ ที่ทําได้ อยู่ในช่วง 3-17 เซนติเมตร และหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 25.00±6.79 เซนติเมตร โดย
ระยะที่ทําได้ อยู่ในช่วง 17-36 เซนติเมตร เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน
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ค่าเฉลี่ยของ 30-second chair stand test ก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 10.23±2.86 ครัง้ ซึง่ จํานวน
ครัง้ ที่ทําได้ อยู่ในช่วง 6-15 ครัง้ และหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 13.69±2.01 ครัง้ ซึง่ จํานวนครัง้ ที่ทําได้ อยู่
ในช่วง 10-18 ครัง้ ซึง่ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ทําให้ ทราบว่า ความสามารถในการทรงตัวโดยวัดจาก Single leg stance
test with eye open และ Functional reach test
และความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา (30-second chair stand test) ของผู้สงู อายุหลังการออกกําลัง
กาย เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 โดยใช้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการออกกําลังกายด้ วยยางยืด
ของเจริ ญ (2540) ที่กล่าวไว้ ว่า ยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้ อนกลับหรื อมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ ยืดออก ที่
เรี ยกว่า Stretch reflex ซึง่ จะส่งผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่รับรู้ ความรู้ สกึ ของกล้ ามเนื ้อและข้ อต่อ
ให้ มีปฏิกิริยาการรับรู้ และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่กําลังถูกยืด ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อการพัฒนาและบําบัดรักษา
ระบบการทํางานของประสาทกล้ ามเนื ้อ รวมทังช่
้ วยป้องกันการเสื่อมสภาพของข้ อต่อและกระดูก นอกจากนี ้ยาง
ยืดสามารถนํามาใช้ เป็ นอุปกรณ์ ในการออกกําลังกายประเภทความต้ านทาน (Resistance) ที่ช่วยในการพัฒนา
เสริ มสร้ างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนือ้ ได้ มากมายหลากหลายรู ปแบบ ช่วยในการบําบัดรักษา
ฟื ้น ฟูแ ละเสริ ม สร้ างสุข ภาพและสมรรถภาพทางกาย ซึ่ง ในผู้สูง อายุก ารฝึ กหรื อการออกกํ าลังกายประเภท
เสริ มสร้ างความแข็งแรง นอกจากจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของโครงสร้ างร่ างกายแล้ ว ยังช่วยป้องกันและ
บําบัดรักษาอาการข้ อเสื่อม ข้ อติด ระบบประสาทรับรู้ และสัง่ งานการเคลื่อนไหวเสื่อมสภาพ ตลอดจนช่วยให้ เกิด
ความสัมพันธ์ และความมัน่ คงในการทรงตัว ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Kyungmo และคณะ (2009) พบว่า
โปรแกรมการออกกําลังกายด้ วยการใช้ แรงจากยางยืดใน 4 สัปดาห์ ทําให้ มีการเพิ่มขึ ้นของ Balance และมีการ
ทรงตัวที่ดีขึ ้น และการศึกษาของ Rhonda และคณะ (2008) ยังพบว่าการฝึ กแบบ Progressive resistance
training (PRT) ช่วยชะลอกล้ ามเนื ้อลีบ (Sarcopenia) และเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวในผู้สงู อายุได้ อีกด้ วย
จากผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลาที่ได้ จากแบบทดสอบ Single
leg stance test with eye open ก่อนการเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 11.74±10.26 วินาที ซึง่ ระยะเวลาที่ทําได้ อยู่
ในช่วง 2.06-30.00 วินาที และหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 18.43±10.09 วินาที ซึง่ ระยะเวลาที่ทําได้ อยู่ในช่วง
2.37-30.00 วินาที ซึง่ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ที่กําหนด รายงานว่าหากยืนได้ นานน้ อยกว่า 30 วินาที ถือว่ามี
ความเสี่ยงในการล้ ม(อารี รัตน์ , 2553)
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระยะทางในการเอื ้อมมือที่ ได้ จากการทดสอบ Functional
reach test ก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 10.00±4.54 เซนติเมตร ซึง่ ระยะเวลาที่ทําได้ อยู่ในช่วง 3-17 เซนติเมตร
และหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 25.00±6.79 เซนติเมตร ซึง่ ระยะทางที่ทําได้ อยู่ในช่วง 17-36 เซนติเมตร เมื่อ
พิจารณาจากเกณฑ์ที่กําหนด พบว่าหากสามรถเอื ้อมมือได้ ไกลมากกว่าหรื อเท่ากับ 10 นิ ้ว (25 เซนติเมตร) แสดง
ถึงความสามารถในการควบคุมสมดุลร่ างกายได้ ดี จึงมีความเสี่ยงต่อการหกล้ มน้ อย แต่หากเอื ้อมมือได้ ระยะ
ระหว่าง 6-10 นิ ้ว(15.24-25 เซนติเมตร) แสดงถึงความบกพร่ องในการควบคุมสมดุลของร่ างกาย และมีความ
เสียงต่อการหกล้ มมากกว่าปกติถงึ 2 เท่า แต่ในกรณี ที่เอื ้อมมือได้ ระยะน้ อยกว่า 6 นิ ้ว (15.24 เซนติเมตร) แสดง
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ถึงความบกพร่ องในการควบคุมสมดุล และจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกายในระดับสูง จึงมีความเสี่ยงต่อการหกล้ มโดยมี
ความเสี่ยงสูงกว่าปกติถงึ 4 เท่า (สมนึก, 2549)
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาของอาสาสมัคร จากการประเมินด้ วยการใช้ แบบทดสอบ 30-second
chair stand test แสดงให้ เห็นถึงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครัง้ ที่อาสาสมัครสามารถทํา
จํานวนครัง้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p<0.05 โดยก่อนการเข้ าร่ วมโปรแกรมทําได้ 10.23±2.86 ครัง้ ซึง่
จํานวนครัง้ ที่ทําได้ อยู่ในช่วง 6-15 ครัง้ และหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมเท่ากับ 13.69±2.01 ครัง้ จํานวนครัง้ ที่ทําได้ อยู่
ในช่วง 10-18 ครัง้ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ที่กําหนด รายงานว่าหากทําได้ น้อยกว่า 8 ครัง้ ถือว่า กล้ ามเนื ้อขาไม่
แข็งแรง พยากรณ์ได้ วา่ มีความเสี่ยงในการหกล้ ม (จงจินตน์, 2551)
สรุ ป
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ รุ ปได้ ว่าโปรแกรมการออกกําลังกายด้ วยยางยืด ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการทรงตัว และความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อในอาสาสมัครผู้สงู อายุได้ ดังนันควรนํ
้
าโปรแกรมการ
ออกกําลังกายด้ วยยางยืด ไปใช้ ในกลุม่ ผู้สงู อายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้ ม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่กาหลวง ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เอื ้อเฟื ้อสถานที่
และอํานวยความสะดวก ช่วยเหลือในด้ านต่างๆ จนงานวิจยั สําเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี
เอกสารอ้ างอิง
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