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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของการออกกําลงักายด้วยยางยืดต่อความสามารถในการทรงตวั

ของผู้สงูอาย ุโดยผู้ เข้าร่วมการศกึษามีช่วงอายรุะหวา่ง 55-75 ปี (อายเุฉลี่ย 67.23±5.90 ปี) จํานวน 13 คน (เพศ

ชาย 1 คน และเพศหญิง 12 คน) ผู้ เข้าร่วมทุกคนออกกําลงักายด้วยยางยืดวนัละ 45 นาที สปัดาห์ละ 3 วนั เป็น

เวลา 4 สปัดาห์ ทําการประเมินความสามารถในการทรงตวัด้วยแบบทดสอบ Single leg stance test with eye 

open และ Functional reach  test และประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาด้วย 30-second chair stand 

test  ก่อนเร่ิมและหลงัจากสิน้สดุโปรแกรมการออกกําลงักาย ผลการศกึษาพบว่าผู้สงูอายุมีความสามารถในการ

ทรงตวัดีขึน้ (Single leg stance test with eye open; ก่อน: 11.74±10.26 วินาที, หลงั: 18.43±10.09 วินาที, 

p<0.05 และ Functional reach test; ก่อน: 10.00±4.54 เซนติเมตร, หลงั: 25.00±6.79 เซนติเมตร, p<0.05 ) 

และมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขามากขึน้ (ก่อน: 10.23±2.86 ครัง้, หลงั: 13.69±2.01 ครัง้, p<0.05) อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยยางยืด เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ช่วยเพ่ิม

ความสามารถในการทรงตวัและเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาในผู้สงูอายไุด้ 

 

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 30-

second 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 
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คาํนํา 

ผู้สงูอายุตามทฤษฎีของเพค (Peck’s developmental theory) แบ่งเป็น 2 ช่วงวยัได้แก่ ผู้สงูอายุวยัต้น 

(55-75 ปี) และผู้สงูอายุวยัปลาย (75 ปีขึน้ไป) (ฤตินนัท์, 2543) มีแนวโน้มจะเกิดความถดถอยของสมรรถภาพ

ทางกายเร็วกว่าในวยัอ่ืน  ทัง้นีเ้น่ืองมาจากร่างกายเกิดกระบวนการเสื่อมมากขึน้ ซึ่งไม่ใช่การเกิดโรคแต่เป็น

กระบวนการชรา (Aging process) ท่ีเกิดขึน้ตามปกติในผู้สงูอายุ โดยจะมีการเสื่อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ

เกิดกับทุกระบบในร่างกาย (สมนึก, 2549) รวมถึงการสูญเสียการทรงตวัและความคล่องตวั ทําให้ผู้สูงอายุมี

ปัญหาทางด้านสขุภาพมากขึน้ และส่งผลให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมา ซึง่ปัญหาหลกัท่ีพบได้บ่อยและ

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ปัญหาทางด้านการทรงตัวท่ีนําไปสู่การหกล้ม (Falling) โดยพบ

อุบัติการณ์สูงขึน้เม่ืออายุมากขึน้ ซึ่งผลกระทบของการหกล้มนอกจากจะนําไปสู่ความเจ็บป่วย เกิดภาวะ

กระดกูหกัแล้ว ยงัก่อให้เกิดภาวะทพุพลภาพ และอนัตรายต่อชีวิตได้ (สถาบนัเวชศาสตร์ผู้สงูอาย,ุ 2549) สาเหตุ

ท่ีเกิดขึน้เป็นผลรวมของปัญหาสขุภาพและสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม 

ผู้สูงอายุมักมีการเสื่อมสภาพของร่างกายและมีภาวะบกพร่องโดยเฉพาะอย่างย่ิงการควบคุมความ

มัน่คงในการทรงท่า (Postural stability) หรือการทรงตวั (Balance) รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ซึง่จะ

สง่ผลให้ความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวนัลดลง (Dite et al., 2002) ซึง่พบว่าการออกกําลงักายสามารถ

พฒันาความสามารถการทรงตวัได้ โดยการศกึษาของ Kyungmo และคณะ (2009) พบว่าโปรแกรมการออก

กําลังกายด้วยการใช้แรงจากยางยืดใน 4 สัปดาห์ ทําให้มีการเพ่ิมขึน้ของ Balance และมีการทรงตัวท่ีดีขึน้ 

นอกจากนีก้ารศกึษาของ Rhonda และคณะ (2008) ยงัพบว่าการฝึกแบบ Progressive resistance training 

(PRT) ช่วยชะลอกล้ามเนือ้ลีบ (Sarcopenia) และเพ่ิม0ประสิทธิภาพการทรงตวัในผู้สงูอาย0ุได้อีกด้วย  

ยางยืดเป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีถูกนํามาประยุกต์ดดัแปลงใช้เป็นอปุกรณ์สําหรับการออกกําลงักาย ซึ่งมี

ราคาถูก และสามารถพกพาได้สะดวก หรือนําติดตวัไปใช้ในสถานท่ีต่างๆได้ จุดเด่นของการออกกําลงักายด้วย

ยางยืดคือ ยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลบัหรือมีแรงดงึกลบัจากการถูกดงึให้ยืดออกท่ีเรียกว่า Stretch reflex 

ทกุครัง้ท่ียางถูกดงึให้ยืดออก ซึง่เป็นคณุสมบติัพิเศษของยางยืดดงักล่าวส่งผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาท

ส่วนท่ีรับรู้ความรู้สกึของกล้ามเนือ้และข้อต่อ (Proprioception) ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้ และตอบสนองต่อแรงดงึ

ของยางท่ีกําลังถูกยืด นอกจากนีย้างยืดสามารถนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกําลังกายแบบมีแรงต้าน 

(Resistance exercise) พบวา่ท่ีช่วยในการพฒันาเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนือ้ได้อีก

ด้วย (เจริญ, 2540) 
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อุปกรณ์และวิธีการดาํเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นผู้สงูอายสุขุภาพดีท่ีพํานกัในเขตพืน้ท่ีตําบลแมก่า อําเภอเมือง จงัหวดัพะเยา และมีอายุระหว่าง 55-

75 ปี จํานวน 13 คน (เพศชาย 1 คน และเพศหญิง 12 คน) 

ขัน้ตอนเกบ็ข้อมูล  

1. ผู้สงูอายท่ีุผ่านเกณฑ์การคดัเข้ากรอกใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั (โดยผู้ วิจยัอธิบายขัน้ตอนการวิจยัแก่ผู้

เข้าวิจัยอย่างละเอียด) และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลยัพะเยา (เลขท่ีโครงการ HE 54-1-02-0019)  

2. ผู้ เข้าร่วมวิจยัต้องไม่รับประทานอาหารมือ้หนกัภายในเวลา 1 ชัว่โมง และหลีกเลี่ยงการออกกําลงักาย

อย่างหนกัภายใน 24 ชัว่โมง ก่อนการทดสอบ 

3. ผู้ เข้าร่วมวิจยัทดสอบความสามารถในการทรงตวั ด้วย Single leg stance test with eye open และ 

Functional reach test ทดสอบความความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ด้วย 30-second chair stand test 

4. ผู้ เข้าร่วมวิจยัออกกําลงักายด้วยยางยืด เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ (3 วนัตอ่สปัดาห์ วนัละ 45 นาที)  

5. เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการออกกําลงักายด้วยยางยืด ผู้ เข้าร่วมวิจยัทดสอบความสามารถในการทรงตวัด้วย 

Single leg stance test with eye open และ Functional reach test และทดสอบความความแข็งแรง

ของกล้ามเนือ้ขาด้วย 30-second chair stand test 

6. รวบรวมผลและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ด้วย Paired t-test (SPSS version 11.5)   

การประเมินความสามารถในการทรงตัว 

Single leg stance test with eye open: ผู้สงูอายยืุนตรงบนพืน้เรียบ ตามองตรง มือทัง้ 2 ข้างไขว้แตะ

ไหล่ด้านตรงข้าม ลืมตา โดยข้อสะโพกเหยียดตรง ข้อเข่า (ข้างใดข้างหนึ่ง) งอ 90 องศา เร่ิมการทดสอบโดย

คณะผู้ วิจยัให้สญัญาณ และเร่ิมจบัเวลาเม่ือยกขาข้างหนึง่ขึน้ และหยุดการจบัเวลาเม่ือเท้าข้างท่ียกแตะพืน้/แตะ

ขาข้างตรงข้าม/มีการขยบัเลื่อนของขาข้างท่ียืนอยู่/มือหลดุออกจากการแตะไหล/่แตะสิ่งแวดล้อมเพ่ือพยุงตวั (รูป

ท่ี 1) 

 
รูปที่ 1 Single leg stance test with eye open 

 

Functional reach test: ผู้สงูอายยืุน ณ จดุท่ีกําหนดซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของสายวดั หนัด้านขวาเข้าหาผนงั 

โดยให้มีระยะห่างเลก็น้อย ยกแขนขวาขึน้ทางด้านหน้าลําตวัสงูเท่าระดบัไหล่ หรือ 90 องศา เร่ิมการทดสอบด้วย
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คําสัง่ “พยายามเอือ้มมือไปด้านหน้าให้ได้ไกลท่ีสดุเท่าท่ีสามารถทําได้ โดยไม่ล้ม” ทําการวดัระยะทางท่ีเอือ้มได้

จากสายวดัท่ีติดไว้ท่ีผนงั ณ บริเวณปลายนิว้กลาง (รูปท่ี 2) 

 

 
รูปที่ 2 Functional reach test 

 

การประเมินความแขง็แรงของขา 

30-second chair stand test: ผู้สงูอาย ุนัง่บนเก้าอีท่ี้เตรียมไว้ โดยนัง่เต็มก้น และหลงัตรงพิงพนกัเก้าอี ้

ให้เข่างอ 90 องศา เท้าวางราบกับพืน้ในท่าท่ีสบายและให้แขนอยู่ในท่ากอดอก คณะผู้ วิจัยให้สญัญาณเพ่ือให้

ผู้สงูอายุลกุขึน้ยืนจากเก้าอีแ้ละนัง่ลงสลบักนั นบัจํานวนครัง้ท่ีทําได้ภายใน 30 วินาที โดยลกุ-นัง่ นบัเป็น 1 ครัง้ 

(รูปท่ี 3) 

 
รูปที่ 3 30-second chair stand test 

 

โปรแกรมการออกกาํลังกายด้วยยางยืด 

ขัน้ตอนการอบอุ่นร่างกาย (10 นาท)ี: ได้แก ่การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ (สว่นต้นแขน หวัไหล ่คอ ต้นขา

ด้านหน้า ต้นขาด้านหลงั และลําตวั) ทัง้แบบ Dynamic และ Static  

ขัน้ตอนการออกกาํลังกายด้วยยางยืด (30 นาท)ี: เป็นการบริหารกล้ามเนือ้โดยใช้แรงต้านจากยาง

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 ชดุ (รูปท่ี 4-13) 

ขัน้ตอนการคลายอุ่นร่างกาย (5 นาท)ี: เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนือ้ (สว่นต้นแขน หวัไหล ่คอ ต้นขา

ด้านหน้า ต้นขาด้านหลงั และลําตวั) ทัง้แบบ Dynamic และ Static 

 

 

 



 การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ท่ี 9  

2389 
 

 

  
                    รูปที่ 4 Chest Press รูปที่ 5 Arm raise 

  

  
รูปที่ 6 Shoulder lift up                                             รูปที่ 7 Biceps curl 

  

  
รูปที่ 8 Lateral trunk bending รูปที่ 9 Half squat 

  

  
รูปที่ 10 Dead lift รูปที่ 11 Back kick 

  



 การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ท่ี 9  

2390 
 

  
รูปที่ 12 Leg abduction รูปที่ 13 Leg press on one foot 

                                          

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผู้ เข้าร่วมวิจยัจํานวน 13 คน มีอายุเฉลี่ย 67.23±5.90 ปี ช่วงอาย ุ55-75 ปี มีนํา้หนกัเฉลี่ย 51.77±9.30 

กิโลกรัม และมีสว่นสงูเฉลี่ย 151.62±7.38 เซนติเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตางรางท่ี 1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของอาสาสมคัร (n=13)  

ข้อมูลทั่วไป   ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                             

     อาย ุ(ปี)          67.23±5.90 

     นํา้หนกั (กิโลกรัม)        67.23±5.90 

     สว่นสงู (เซนตเิมตร)        67.23±5.90 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่จากการทดสอบด้วย Single leg stance test with eye open, Functional reach  

test และ 30-second chair stand test 

    แบบทดสอบ      ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    P-value 

              ก่อนฝึก            หลังฝึก 

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) 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของ Single leg stance test with eye open ก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมเท่ากับ 11.74±10.26 วินาที ซึ่งระยะเวลาท่ีทําได้ อยู่ในช่วง 2.06-30.00 วินาที และหลงัเข้าร่วม

โปรแกรมเท่ากบั 18.43±10.09 วินาที โดยค่าคะแนนท่ีทําได้ อยู่ในช่วง 2.37-30.00 วินาที ซึ่งเพ่ิมขึน้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ 

คา่เฉลี่ยของ Functional reach test ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 10.00±4.54 เซนติเมตร ซึง่ระยะทาง

ในการเอือ้มมือ ท่ีทําได้อยู่ในช่วง 3-17 เซนติเมตร และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 25.00±6.79 เซนติเมตร โดย

ระยะท่ีทําได้อยู่ในช่วง 17-36 เซนติเมตร เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเช่นกนั 
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ค่าเฉลี่ยของ 30-second chair stand test ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 10.23±2.86 ครัง้ ซึง่จํานวน

ครัง้ท่ีทําได้ อยู่ในช่วง 6-15 ครัง้ และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 13.69±2.01 ครัง้ ซึง่จํานวนครัง้ท่ีทําได้อยู่

ในช่วง 10-18 ครัง้ ซึง่เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาครัง้นีทํ้าให้ทราบวา่ ความสามารถในการทรงตวัโดยวดัจาก Single leg stance 

test with eye open และ Functional reach test 

 และความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา (30-second chair stand test)  ของผู้สงูอายหุลงัการออกกําลงั

กาย เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p<0.05 โดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการออกกําลงักายด้วยยางยืด

ของเจริญ (2540) ท่ีกล่าวไว้ว่า ยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลบัหรือมีแรงดึงกลบัจากการถูกดึงให้ยืดออก ท่ี

เรียกวา่ Stretch reflex ซึง่จะสง่ผลตอ่การช่วยกระตุ้นระบบประสาทสว่นท่ีรับรู้ความรู้สกึของกล้ามเนือ้และข้อต่อ

ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองตอ่แรงดงึของยางท่ีกําลงัถกูยืด ซึง่จะเป็นผลดีต่อการพฒันาและบําบดัรักษา

ระบบการทํางานของประสาทกล้ามเนือ้ รวมทัง้ช่วยป้องกนัการเสื่อมสภาพของข้อต่อและกระดกู นอกจากนีย้าง

ยืดสามารถนํามาใช้เป็นอปุกรณ์ในการออกกําลงักายประเภทความต้านทาน (Resistance) ท่ีช่วยในการพฒันา

เสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ได้มากมายหลากหลายรูปแบบ ช่วยในการบําบดัรักษา

ฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ซึ่งในผู้ สูงอายุการฝึกหรือการออกกําลังกายประเภท

เสริมสร้างความแข็งแรง นอกจากจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของโครงสร้างร่างกายแล้ว ยงัช่วยป้องกนัและ

บําบดัรักษาอาการข้อเสื่อม ข้อติด  ระบบประสาทรับรู้และสัง่งานการเคลื่อนไหวเสื่อมสภาพ ตลอดจนช่วยให้เกิด

ความสมัพนัธ์และความมัน่คงในการทรงตวั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Kyungmo และคณะ (2009) พบว่า

โปรแกรมการออกกําลงักายด้วยการใช้แรงจากยางยืดใน 4 สปัดาห์ ทําให้มีการเพ่ิมขึน้ของ Balance และมีการ

ทรงตวัท่ีดีขึน้ และการศึกษาของ Rhonda และคณะ (2008) ยังพบว่าการฝึกแบบ Progressive resistance 

training (PRT) ช่วยชะลอกล้ามเนือ้ลีบ (Sarcopenia) และเพ่ิม0ประสิทธิภาพการทรงตวัในผู้สงูอาย0ุได้อีกด้วย 

จากผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระยะเวลาท่ีได้จากแบบทดสอบ Single 

leg stance test with eye open  ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 11.74±10.26 วินาที ซึง่ระยะเวลาท่ีทําได้อยู่

ในช่วง 2.06-30.00 วินาที และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 18.43±10.09 วินาที ซึง่ระยะเวลาท่ีทําได้อยู่ในช่วง 

2.37-30.00 วินาที ซึง่เม่ือพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีกําหนด รายงานว่าหากยืนได้นานน้อยกว่า 30 วินาที ถือว่ามี

ความเสี่ยงในการล้ม(อารีรัตน์1, 2553) 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระยะทางในการเอือ้มมือท่ีได้จากการทดสอบ Functional 

reach  test ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 10.00±4.54 เซนติเมตร ซึง่ระยะเวลาท่ีทําได้อยู่ในช่วง 3-17 เซนติเมตร 

และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 25.00±6.79 เซนติเมตร ซึง่ระยะทางท่ีทําได้อยู่ในช่วง 17-36 เซนติเมตร เม่ือ

พิจารณาจากเกณฑ์ท่ีกําหนด พบวา่หากสามรถเอือ้มมือได้ไกลมากกวา่หรือเท่ากบั 10 นิว้ (25 เซนติเมตร) แสดง

ถึงความสามารถในการควบคุมสมดุลร่างกายได้ดี จึงมีความเสี่ยงต่อการหกล้มน้อย แต่หากเอือ้มมือได้ระยะ

ระหว่าง 6-10 นิว้(15.24-25 เซนติเมตร) แสดงถึงความบกพร่องในการควบคุมสมดลุของร่างกาย และมีความ

เสียงตอ่การหกล้มมากกวา่ปกติถงึ 2 เท่า แตใ่นกรณี ท่ีเอือ้มมือได้ระยะน้อยกว่า 6 นิว้ (15.24 เซนติเมตร) แสดง
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ถงึความบกพร่องในการควบคมุสมดลุ และจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายในระดบัสงู จงึมีความเสี่ยงตอ่การหกล้มโดยมี

ความเสี่ยงสงูกวา่ปกติถงึ 4 เท่า (สมนกึ, 2549) 

ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาของอาสาสมคัร จากการประเมินด้วยการใช้แบบทดสอบ 30-second 

chair stand test แสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนครัง้ท่ีอาสาสมคัรสามารถทํา

จํานวนครัง้เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี p<0.05 โดยก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมทําได้ 10.23±2.86 ครัง้ ซึง่

จํานวนครัง้ท่ีทําได้ อยู่ในช่วง 6-15 ครัง้ และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากบั 13.69±2.01 ครัง้ จํานวนครัง้ท่ีทําได้อยู่

ในช่วง 10-18 ครัง้ เม่ือพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีกําหนด รายงานว่าหากทําได้น้อยกว่า 8 ครัง้ถือว่า กล้ามเนือ้ขาไม่

แข็งแรง พยากรณ์ได้วา่มีความเสี่ยงในการหกล้ม (จงจินตน์, 2551) 

 

สรุป 

ผลการศกึษาครัง้นีส้รุปได้ว่าโปรแกรมการออกกําลงักายด้วยยางยืด ระยะเวลา 4 สปัดาห์ ช่วยเพ่ิม

ความสามารถในการทรงตวั และความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ในอาสาสมคัรผู้สงูอายไุด้ ดงันัน้ควรนําโปรแกรมการ

ออกกําลงักายด้วยยางยืด ไปใช้ในกลุม่ผู้สงูอายท่ีุมีภาวะเสี่ยงตอ่การล้ม  
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