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งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนเปCนระเวลา 1 สัปดาหตอ
การเพิ่มประสิทธิผลความยืดหยุนกล&ามเนื้อคอ โดยมีการเก็บข&อมูลจากกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่
กําหนด จํานวน 60 คน โดยเริ่มเก็บข&อมูลในชวงวันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่วิทยาลัย
การแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปCน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไมได&
ออกกําลั งกายทาฤาษีดัดตน และกลุมที่ 2 ออกกําลั งกายด&ว ยทาฤาษี ดัดตน โดยแบงกลุมตัวอยางแบบสุ ม
(Randomize control trial) เครื่องมือที่ใช&ในการวิจัย ประกอบด&วย 1) แบบบันทึกข&อมูลผู&เข&ารวมวิจัยการ
ออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน 2) แบบบันทึกการประเมินองศาการเคลื่อนไหวของกล&ามเนื้อ 3) แบบบันทึก
ความพึงพอใจการรวมวิจัยการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน 4) เครื่องมือที่ใช&ในการวัดความยืดหยุนของ
กล&ามเนื้อ (Goniometer) ทําการวัดคาความยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอกอนการออกกําลังกาย โดยทําทาก&มคอ
(Neck Flexion) เงยคอ (Neck Extension หมุนคอไปทางซ&าย (Left Neck Rotation) หมุนคอไปทางขวา
(Right Neck Rotation) เอียงคอไปทางซ&าย (Left Lateral Flexion) และเอียงคอไปทางขวา(Right Lateral
Flexion) พร&อมบันทึกคาความยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอ จากนั้นให&กลุมที่ 2 ออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน
จํานวน 3 ทา คือ ทาแก&เสมหะในลําคอ ทาแก&ขัดขาขัดคอ และทาแก&ลมเลือดนัยนตามัว ทํา 3 ครั้ง ใน 1
สัปดาห (วันเว&นวัน) เมื่อครบ 1 สัปดาหจึงทําการวัดคาความยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอทั้ง 2 กลุมอีกครั้ง และ
นําผลมาวิเคราะหข&อมูลโดยใช&สถิติ parametric statistics (Unpaired t-test) และสถิติ non-parametric
statistics (Mann-Whitney test) เปรียบเทียบกลุมตัวอยางหลังการทดสอบระหวาง 2 กลุมที่เปCนอิสระตอกัน
พบวาคาเฉลี่ยองศาคอเพิ่มขึ้นในกลุมที่ 2 มากกวากลุม 1 ในการวัดองศาทาก&มหน&า ทาเงยหน&า ทาเอียงซ&าย
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ทาเอียงขวามีการเพิ่มขึ้นของกลุมที่ 2 มากกวากลุมที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) จึงสรุปได&วาการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนสามารถนําไปใช&เพิ่มความ
ยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอได&
คําสําคัญ: ความยืดหยุน, การออกกําลังกาย, ทาฤาษีดัดตน
บทนํา
การทํางานของคนสวนใหญในปhจจุบันเปCนการทํางานอยูในพื้นที่จํากัด และอยูในทาเดิมๆเปCนระยะ
เวลานาน เชน การนั่งเรียนหนังสือ การนั่งบนโตjะทํางาน และการทํางานหน&าจอคอมพิวเตอรเปCนเวลานานซึ่ง
อิ ริ ย าบถดั งกลาวมี ผ ลทํ าให& เ กิ ด อาการปวดตึ งกล& า มเนื้ อ บริ เ วณคอ บา ไหลมากที่ สุ ด และรองลงมา คื อ
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กล&ามเนื้อบริเวณหลังสวนลาง ข&อมือและแขน ซึ่งสาเหตุเหลานี้พบในประเทศไทยถึงร&อยละ 60 และมักพบ
ในชวงวัยทํางานคือ อายุ 16-44 ปk (สันทณี เครือขอน, และสิริลักษณ กาญจโนมัย, 2559) รวมไปถึงการใช&ชีวิต
เคยชินอยูกับโทรศัพทมือถือ สมารทโฟน ซึ่งจากสถิติพบวาผู&ที่ใช&สมารทโฟนมากกวา 165 นาที/วัน มีความ
เสี่ยงตอการปวดคอ 4.16 เทา เมื่อเทียบกับนักเรียนหรือผู&ที่ใช&สมารทโฟนน&อยกวา 165 นาที/วัน (สันทณี
เครือขอน, และสิริลักษณ กาญจโนมัย, 2016, หน&า 38) จากสาเหตุดังกลาวสงผลให&กล&ามเนื้อคอขาดความ
ยื ด หยุ น ใช& ง านได& ล ดลงและมี ปh ญ หาทางสุ ขภาพตามมา เชน ปh ญ หากระดู ก คอทรุ ด เกิ ด การอั กเสบของ
กล&ามเนื้อคอ เปCนต&น
การออกกําลังกายฤาษีดัดตนถือเปCนการออกกําลังกายที่เปCนภูมิปhญญาไทยมาแตโบราณ โดยมีการ
บริหารสวนตางๆ ของรางกายให&เกิดการยืด หด บิดและงออยางช&าๆ จึงเปCนวิธีที่ทําตามได&งาย ใช&ระยะเวลาอัน
สั้น เห็นผลได&รวดเร็ว และมีความปลอดภัยตอระบบกระดูกและกล&ามเนื้อ นอกจากนี้การทําฤาษีดัดตนยังชวย
ลดความตึงตัวของกล&ามเนื้อและเส&นประสาท ชวยผอนคลายอาการปวดเมื่อยชวยให&การเคลื่อนไหวมีความ
คลองแคลว สุ ภ าพรางกายและจิ ตใจมี ความสมบู ร ณเพิ่ มขึ้ น (เพ็ ญ นภา ทรั พยเจริ ญ , 2540) อาจจะเปC น
ทางเลือกที่จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพความยืดหยุนตอกล&ามเนื้อคอได& ซึ่งหากไมได&รับการยืดหยุนด&าทา
การบริหารทาฤาษีดัดจน หรือทากายบริหารกล&ามเนื้อรูปแบบอื่น อาจสงผลให&อาการปวดตึงบริเวณคอซึ่งเปCน
ปhญหารบกวนเวลาในการทํางาน หรือทํากิจกรรมตางๆ และอาจสงผลให&เกิดปhญหาทางสุขภาพได&
วัตถุประสงค=ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนเปCนระยะเวลา 1 สัปดาหตอการเพิ่มประสิทธิผลความ
ยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร : นักศึกษาแพทยแผนไทยประยุกตและบุคลากร วิทยาลัยการแพทยแผนไทย
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต&น : การออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน
ตัวแปรตาม : ความยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอ
ตัวแปรควบคุม : ระยะเวลาการทําทากายบริหาร และทากายบริหารทาฤาษีดัดตน 3 ทา
3. ขอบเขตเวลา : ให&กลุมเปoาหมายออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน 3 วัน/สัปดาห (วันเว&นวัน) เปCน
ระยะเวลา 1 สัปดาห
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
เปCนการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) การออกกําลังกายด&วยทาฤาษี
ดัดตน 3 วัน/สัปดาห (วันเว&นวัน) เปCนระยะเวลา 1 สัปดาห มีกลุมตัวอยาง 60 คน โดยการจัดกลุมตัวอยาง
แบบสุม (Randomize control trial) โดยมีเกณฑคัดเข&า 1) นักศึกษาแพทยแผนไทยประยุกตหรือบุคลากร
วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี อายุระหวาง 20-45 ปk ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 2)
สามารถเข&ารวมการศึกษาได& 3 ครั้ง 3) มีอาการตึงบริเวณต&นคอ 4) ไมได&ออกกําลังกายเปCนประจํา (หรือน&อย
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กวา 3 ครั้ง/สัปดาห) โดยแบงเปCน 2 กลุม คือ ลุมที่ 1 ไมได&รับการออกกําลังกายด&วยทากายบริหารฤาษีดัดตน
จํานวน 30 คน กลุมที่ 2 รับการออกกําลังกายด&วยทากายบริหารฤาษีดัดตน จํานวน 30 คน
2. ขั้นตอนการวิจัย
1) คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนด
2) แบงกลุมตัวอยางเปCน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไมได&รับการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน และ
กลุมที่ 2 ออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน
3) กลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ทําการทดสอบความยืดหยุน พร&อมบันทึกข&อมูลลงแบบบันทึกการ
ประเมินองศาการเคลื่อนไหวของกล&ามเนื้อ
4) ทําการให&คําแนะนําทาออกกําลังกายให&กลุมตัวอยางกลุมที่ 2 และแนะนําวิธีบันทึกข&อมูล
ตารางบันทึกการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน
5) ทําการทดสอบความยืดหยุน พร&อมบันทึกข&อมูลลงแบบบันทึกการประเมินองศาการเคลื่อนไหว
ของกล&ามเนื้อ เมื่อครบ 1 สัปดาห
6) รวบรวมข&อมูล และวิเคราะหข&อมูล
3. การเก็บรวบรวมข&อมูล
ผู&วิจัยอธิบายขั้นตอนการศึกษาให&กับกลุมตัวอยาง เพื่อใช&พิจารณาในการยินยอมเข&ารวมการศึกษา
และลงชื่อยินยอมเข&ารวมการศึกษากลุมตัวอยางทุกคนจะได&รับการตรวจประเมิน เหมือนกันทุกขั้นตอน โดย
การวัดพิสัยการเคลื่อนไหวคอโดยใช&เครื่อง Goniometer โดยกลุมตัวอยางอยูในทานั่งและวัดทุกทิศการ
เคลื่อนไหวคอ คือ ทาก&มคอ (Neck Flexion) เงยคอ (Neck Extension) เอียงคอไปทางซ&าย (Left Lateral
Flexion) และเอียงคอไปทางขวา (Right Lateral Flexion) กลุมตัวอยางที่เข&ารวมการศึกษาจะต&องทําการสุม
เพื่อแบงกลุมออกเปCน 2 กลุม กลุมละ 30 คน กลุมที่ 1 คือกลุมที่ไมได&ออกกําลังกายด&วยทาฤๅษีดัดตน กลุมที่
2 คือ กลุมที่ออกกําลังกายด&วยทาฤๅษีดัดตน โดยกลุมที่ออกกาลังกายด&วยทาฤๅษีดัด จะต&องออกกําลังกายด&วย
ทา 3 ทา คือทาแก& เสมหะในลาคอ ทาแก&ขัดขาขัดคอ และทาแก&ลมเลือดนัยนตามัว โดยจะต&องได&ทําทากาย
บริหาร ทั้งหมด 3 ครั้ง (30 นาที/ครั้ง) เปCนเวลา 1 สัปดาห และ บันทึกผลลงตารางบันทึกการออกกาลังกาย
ด& ว ยทาฤๅษี ดั ด ตนทุ ก ครั้ ง ที่ อ อกกํ า ลั ง กาย สวนกลุ มที่ ไ มได& อ อกกํ า ลั ง กายด& ว ยทาฤๅษี ดั ด ตนสามารถใช&
ชีวิตประจําวันได&ตามปกติโดยที่ไมต&องออกกําลังกายด&วยทาฤๅษีดัดตนซึ่งหลังจากทําการออกกําลังกายครั้ง
สุดท&าย กลุมตัวอยางจะได&รับการตรวจประเมินหลังการรักษาและทําแบบประเมินความพึ่งพอใจ
4. การวิเคราะหข&อมูล
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางหลังการทดสอบระหวางกลุม 1 กับ กลุม 2 ที่เปCนอิสระตอกัน ด&วยสถิติ
parametric statistics (Unpaired t-test) และสถิติ non-Parametric statistics (Mann-Whitney test)
ผลการวิจัย
1) ข&อมูลกลุมตัวอยาง เปCนเพศชาย จํานวน 11 คน และ เพศหญิง จํานวน 49 คน คิดเปCนร&อยละ
18.3 และ 81.7 ตามลําดับ มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 22.21 ปk อายุสูงสุด 36 ปk และต่ําสุด 20 ปk ความสูงเฉลี่ย 162.60
เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 60.20 กิโลกรัม และดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในชวง 16.73 – 40.40 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร
2) การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการเคลื่อนไหวคอกอนและหลังการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัด
ตนระหวางกลุมที่ไมได&รับการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนกับกลุมที่ได&รับการออกกําลังการด&วยทาฤาษีดัด
ตน
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จากแผนภูมิผลการเปรียบเทียบคาองศาการเคลื่อนไหวคอระหวางกลุมที่ 1 ไมได&ออกกําลังการด&วยทา
ฤาษีดัดตน และกลุมที่ 2 ออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนโดยใช&สถิติ Mann-Whitney test เปรียบเทียบทา
เงยหน&า ทาเอียงซ&าย ทาเอียงขวา และใช&สถิติ Unpaired t-test เปรียบเทียบทาก&มหน&าในการวัดองสากอน
และหลังทั้ง 2 กลุม พบวาคาเฉลี่ยองศาคอในกลุมที่ 1 ไมได&รับการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนกับกลุมที่ 2
ออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนทาก&มหน&าเทากับ 29.35 และ 31.65 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue) เทากับ 0.610 คาเฉลี่ยองศาคอในทาเงยหน&าเทากับ 31.40 และ 29.60 มีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue) เทากับ 0.690 คาเฉลี่ยองศาคอในทาเอียงซ&ายเทากับ 3.89 และ 1.45 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value) เทากับ 0.199 คาเฉลี่ยองศาคอในทาเอียงขวาเทากับ 25.97 และ 35.03 ตามลําดับ มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value) เทากับ 0.044
3) การประเมินความพึงพอใจการใช&โปรแกรมออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
การประเมินผล
ดานที่ 1 ผูสอนทาออกกําลังกาย
1.1 มีความสุภาพ อัธยาศัยดี เปCนมิตร

4.70

1.2 มีความเอาใจใส

4.50

1.3 ให&คําแนะนํา ตอบข&อซักถามได&อยางชัดเจนถูกต&อง

4.60

1.4 การอธิบายขั้นตอนการทําทากายบริหารฤาษีดัดตนได&ชัดเจน เข&าใจงาย
คะแนนเฉลี่ยรวม

4.40
4.55 (พึงพอใจมากที่สุด)

ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
4.17

2.1 สถานที่ให&ความรู&มีความเหมาะสม
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คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

การประเมินผล
2.2 เครื่องมือ/อุปกรณในการให&ความรุ&มีความเหมาะสม

4.50

2.3 มีแบบให&ความรู& สะดวก และงายตอการใช&

4.43

2.4 ระยะเวลาในการให&ความรู&มีความเหมาะสม
คะแนนเฉลี่ยรวม

4.32
4.36 (พึงพอใจมาก)

หมายเหตุ

คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 4.50
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
ความพึงพอใจระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
ความพึงพอใจระดับน&อย
คะแนนเฉลี่ยน&อยกวา 1.50
ความพึงพอใจระดับน&อยที่สุด
จากตารางการประเมินความพึงพอใจการใช&โปรแกรมออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน พบวาผู&เข&ารวม
วิจัยมีความพึงพอใจในด&านที่ 1 ผู&สอนทาออกกําลังกาย มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.55 ความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด และด&านที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.36 ความพึงพอใจในระดับ
มาก
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลความยืดหยุนตอ
กล&ามเนื้อคอจากผลการทดลองมีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได& ดังนี้
จากการศึกษาการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนเปCนระยะเวลา 1 สัปดาหตอการเพิ่มประสิทธิผล
ความยืดหยุนกล&ามเนื้อคอของกลุมประชากร ได&แก นักศึกษา และบุคลากร ที่นําข&อมูลมาวิเคราะหจํานวน 60
คน มีกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 ไมได&ออกกําลังกายทาฤาษีดัดตนจํานวน 30 คน และกลุมที่ 2 ได&ออกกําลังกาย
ด&วยทาฤาษีดัดตนจํานวน 30 คน พบวา ทั้ง 2 กลุมมีการเพิ่มขึ้นขององศาการเคลื่อนไหวของกล&ามเนื้อคอ
เนื่ อ งจากกลุ มที่ 2 ได& มีก ารควบคุ มให& ออกกํ า ลั งกายด& ว ยทาฤาษี ดั ด ตน และกลุ มที่ 1 ได& มีก ารทํ า กิ จ วั ต ร
ประจําวันหรืออิริยาบถระหวางวันซึ่งอาจจะชวยเพิ่มการยืดหยุนกล&ามเนื้อได&
จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเปลี่ยนแปลงขององศาคอกอนและหลัง 1 สัปดาห กลุมที่ 1 ไมได&
ออกกําลังกาย พบวาการเคลื่อนไหวองศาคอน&อยกวากลุมที่ 2 ได&รับการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตน ซึ่ง
สอดดคล&องกับทาออกกําลังกายฤาษีดัดตนทาแก&เสมหะในลําคอที่ชวยเพิ่มความยืดหยุนของกล&ามเนื้อหลัง
และกล&ามเนื้อข&างลําคอ ทาแก&ขัดขาขัดเขา และทาแก&เลือดลมนัยนตามัว ชวยเพิ่มความยืดหยุนกล&ามเนื้อต&น
คอ
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้มุงเน&นการศึกษาการออกกําลังกายด&วยทาฤาษีดัดตนในระยะสั้นเพื่อศึกษาวาหาก
ให&คําแนะนําแกบุคคลทั่วไป หรือกลุมคนที่มีปhญหาเรื่องความยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอจะมีผลให&ผู&ปxวยมีการ
ยืด หยุ นกล&า มเนื้ อที่ เห็ นผลได& ในระยะเวลาอั นสั้ น ซึ่ งพบวามี การยืด หยุ นมากกวากลุ มที่ ไมออกกํา ลัง หาก
ต&องการใช&เปCนทาออกกําลังกายควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวาหากมีการออกกําลังกายตอเนื่องจะมีผลดีขึ้นอยางไร
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2. ควรมี การขยายกลุ มประชากรให& ครอบคลุมในหลายๆชวงอายุ และหลากหลายอาชี พ เพื่ อให&
ครอบคลุมลักษณะการใช&กล&ามเนื้อ และกิจวัตรประจําวัน
3. ควรมีการควบคุมปhจจัยอื่นๆที่มีผลกับความยืดหยุนของกล&ามเนื้อคอ เชน การยืดเหยียดกล&ามเนื้อ
หรือการออกกําลังกายด&วยวิธีอื่นๆ การนวดรักษาเพื่อลดอาการตึงตัวของกล&ามเนื้อ
4. ควรมีการใช&วิธีสุมตัวอยาง โดยควบคุมตัวแปร เชน ผู&ที่มีอาการปวดคอ ปวดบา เพื่อศึกษาวาการ
ออกกําลังกายจะเปCนผลดีตอกลุมผู&ที่มีอาการมากน&อยเพียงใด
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