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การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกก าลังกายท่าฤาษีดดัตนต่อความอ่อนตัวใน
กลุ่มวัยท างาน บ้านโพนเมือง อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ โดยการออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 
15 ท่าประยุกต์ใช้ด้วยท่ายืน นอน และน่ัง อย่างต่อเน่ืองฝึก 5 คร้ังต่อสัปดาห์ นาน 8 สัปดาห์ ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนเมือง มีค่าความอ่อนตัวที่ดีกว่าก่อนการทดลอง การวิจัย
น้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง วัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มวัยท างาน ที่มารับ
การรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย ในเขตชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนเมือง อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 30  คน กลุ่มทดลองออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า ประยุกต์ ใช้ท่า
ยืน นอน และน่ังอย่างต่อเน่ือง 55 นาที แบ่งออกเป็นอบอุ่นร่างกาย 5 นาที ออกก าลังกาย 45 นาที และคลาย
อุ่น 5 นาที ฝึก 5 คร้ังต่อสัปดาห์ นาน 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ระดับความอ่อนตัวด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ( Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) เปรียบเทียบคะแนนความอ่อนตัว โดยใช้สถิ ติอนุมาน Dependent Sample t-test   
โดยใช้โปรแกรม SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 ผลการวิจัยพบว่า  ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนร้อยละ  และค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ของคะแนนระดับความอ่อนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เมื่อศึกษา
ระดับความอ่อนตัว หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 กับแรกรับเข้ามีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.133คะแนน  
 ข้อเสนอแนะ ควรจัดการออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่าประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างการ
ป้องกันโรค ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเร้ืองรังอื่น ๆ ต่อไป 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันประชากรกลุ่มวัยท างาน มีพฤติกรรมเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โรคจากการประกอบอาชีพ
รวมถึงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยท างาน จากการรายงานชี้ให้เห็นว่าวัยท างานอายุ 15 ถึง 59 ปี 
ในภาพรวมตายจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อในสัดส่วนที่สูงสุด รองลงมาได้แก่  กลุ่มการบาดเจ็บ และกลุ่มโรคติดเชื้อ        
เมื่อแยกตามช่วงอายุพบว่า กลุ่มวัยท างานตอนต้นอายุ 15 ถึง 29 ปี เพศชายตายจากกลุ่มการบาดเจ็บมาก
ที่สุด เพศหญิงตายจากสามกลุ่มสาเหตุในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และเมื่ออายุสูงขึ้นทั้งสองเพศตายจากกลุ่มโรคไม่
ติดต่อในสัดส่วนที่สูงขึ้น(คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยท างาน” แบบบูรณาการ 2558) และปัจจุบัน
พบว่าประชากรในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง มีอาการบาดเจ็บจากการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น จากการเข้ามารับบริการรักษาทางคลินิกตรวจโรคทั่วไป  และคลินิกแพทย์แผนไทย
พบว่ามีอาการปวดกล้ามเน้ือตั้งแต่ระยะแรกเร่ิม จนถึงอาการปวดเร้ือรัง มึนชาปลายมือปลายเท้า มีอาการ
ปวดตามข้อต่างๆและมีอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียด รวมถึงระบบน้ าเหลือง และระบบไหลเวียนโลหิต 
ผู้จัยจึงได้คัดเลือกกลุ่มทดลองจากการเข้ามารับบริการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย ซึ่งกลุ่มโรคน้ีสามารถแก้ไข
ได้ด้วยการบริหาร ท่าฤาษีดัดตน เน่ืองจากการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ช่วยท าให้ร่างกายตื่นตัว  
แข็งแรงช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนขา หรือข้อต่อต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ท าให้
โลหิตหมุนเวียน เลือดลมเดินได้สะดวก สามารถรักษาโรคเบื้องต้น และมีการใช้สมาธิร่วมด้วยจะช่วยลดความ
หงุดหงิด ความเครียดความท้อแท้ และเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข) 

ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนเมือง เคยมีรูปแบบการส่งเสริม ป้องกันภาวะ
ความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือลดลง ในผู้สูงอายุในชุมชนโดยจัดการออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
ประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรค  ภายหลังการทดลองระดับความอ่อนตัวสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เน่ืองจากในปัจจุบันกลุ่มวัยท างานหนัก พักผ่อนน้อย มักจะมี
ความเร่งรีบในการใช้ชีวติ ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกายที่เสื่อมถอยลง เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยกลุ่ม
คนวัยน้ีมักจะใช้วิธีการรักษาด้วยการรับประทานยา 

 จึงได้น าแนวคิดท่าฤาษีดัดตนเป็นการออกก าลังกาย และฝึกการหายใจพร้อมกับการเคลื่อนไหวขณะ
ออกก าลังกายในท่าต่างๆ ให้สัมพันธ์กันเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือ และ
ข้อต่อในส่วนต่างๆ เพราะการออกก าลังกายด้วยวิธีน้ี มีท่ามากมายครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า ถ้ามีการออกก าลังกายแบบท่าฤาษีดัดตน ตามความเหมาะสมจะ
เป็นผลดีต่อการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเน้ือที่ถูกดัดเป็นอย่างดี การออกก าลังกายท่าฤๅษีดัดตนพื้นฐาน 15 
ท่า นอกจากใช้เป็นท่าในการออกก าลังกายแล้วท าให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเน้ือ และเพิ่ มความอ่อนตัว
ของกล้ามเน้ือในท่าต่างๆ ซึ่งในแต่ละท่าที่ใช้มีสรรพคุณในการรักษาโรคเบื้องต้นได้ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติของแขนขาหรือข้อต่อต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องแคล่ว มีการเน้นการนวด การกดหรือบีบร่วมไป
ด้วยท าให้โลหิต เลือด ลม เดินได้สะดวกนับเป็นการออกก าลังกายที่สามารถท าได้ในทุกอิริยาบถของคนไทย 
เป็นการต่อต้านโรคภัย    และมีการฝึกการหายใจ ใช้สมาธิร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจให้พ้นอารมณ์ขุ่น
มัว หงุดหงิด ความง่วง ความท้อแท้ ความเครียด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจให้ถูกต้อง(กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 2556)  



 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมุ่งหมายก าหนดหาผลของการออกก าลงักายท่าฤาษีดัดตนต่อความอ่อนตัว บ้านโพนเมือง 
อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื่อเปรียบเทียบความอ่อนในกลุ่มวัยท างาน ก่อนและหลังการทดลอง 

วิธีการศึกษา 

การด าเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฎีความรู้ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
เป็นแนวคิด ซึ่งประกอบด้วย ความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือ ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังน้ี 

  1.  รูปแบบการวิจัย  
 เป็นการวิจัยแบบวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Research) เป็นกลุ่มเดียววัดผลก่อน       
และหลัง (One group pretest – posttest design) 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มวัยท างานในเขตชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง     
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นผู้ที่ได้รับการประเมิน และยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย ก าหนดระยะเวลา
ศึกษา 4 สัปดาห์ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

เกณฑ์คัดผู้เข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) มีดังน้ี  

1. กลุ่มผู้ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทยไม่จ ากัดเพศ  
2. มีอาการปวดกล้ามเน้ือในส่วนต่างๆ 
3. เป็นผู้พึ่งพาตัวเองได้  
4. ปราศจากประวัติการใช้ยานอนหลับภายใน 1 เดือนก่อนการศึกษา 
5. ไม่เป็นผู้สูงอายุที่แพทย์ไม่แนะน าให้ออกก าลงักาย  
6. เบาหวานระดับน้ าตาลมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
7. ความดันโลหิตมากกว่า 180/110 มิลลิเมตรปรอท 
8. สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
เกณฑ์การคัดออกจากโครงการ (Exclusion Criteria) มีดังน้ี  
1. มีปัญหาสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยต่อได้  
2. ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจัย 

            3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  
 ท่าฤาษีดัดตน การออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า ประยุกต์ใช้ท่ายืน นอน และน่ังอย่าง
ต่อเน่ือง 55 นาที แบ่งออกเป็นอบอุ่นร่างกาย 5 นาที ออกก าลังกาย 45 นาที และคลายอุ่น 5 นาที ฝึก 5 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ นาน 8 สัปดาห์ 
 



             4. เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมขอมูล  
  ประเมินความอ่อนตัวของหัวไหล่ หลัง สะโพก และกล้ามเน้ือด้านหลังด้วยการทดสอบน่ังงอตัวไป  

ด้านหน้า (sit and reach test) สัปดาห์ที่ 0,2,4,6 และ 8 วัดสองคร้ังและบันทึกค่าที่ดีที่สุด 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับความอ่อนตัวด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่

(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)เปรียบเทียบคะแนนความอ่อนตัว โดยใช้สถิ ติ
อนุมาน Dependent Sample t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

  6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความอ่อนตัวท าการทดสอบสัปดาห์ที่  0,2,4,6 และ 8 วัดสองคร้ังและบันทึก

ค่าที่ดีที่สุดในกลุ่มวัยท างานบ้านโพนเมือง อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับความอ่อนตัว ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจง
ความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ข้อมูลทั่วไป Frequency Percentage Arithmetic Mean 
เพศ   1.40 
ชาย 12 40  
หญิง 18 60  
อายุ   2.30 

อายุต่ ากว่า 45 ปี 4 13.3  
อายุสูงกว่า 45 ปี 26 86.9  

สถานภาพ   1.83 
โสด 6 20  
สมรส 23 76.7  

หม้าย/หย่า 1 3.3  
ระดับการศึกษา   1.03 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 29 96.7  
สูงกว่าประถมศึกษา 1 3.3  

รายได้   1.50 
ต่ ากว่า 2,000 15 50  
สูงกว่า 2,000 15 50  

อาชีพ   1.03 
ท านา 29 96.7  
อื่นๆ  1 3.3  



 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า 

เพศกลุ่มวัยท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60)   
อายุกลุ่มวัยท างาน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีอายุสูงกว่า 45 ปี  (ร้อยละ 86.9)รองลงมา คือ อายุน้อย

กว่า 45 ปี(ร้อยละ 13.3) อายุเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 46.93 ปี  
 สถานภาพของกลุ่มวัยท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ สมรสเป็น (ร้อยละ 76.7)  โสด (ร้อยละ 20) หม้าย/หย่า 

(ร้อยละ 3.3)     
 ระดับการศึกษาของกลุ่มวัยท างาน   พบว่าต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 96.7) สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 3.3)

      รายได้ต่อเดือนของกลุ่มวัยท างาน  พบว่า รายได้ต่ ากว่า 2,000 (ร้อยละ 50) และรายได้สูงกว่า 2,000 (ร้อย
ละ 50  รายได้ต่อเดือนของกลุ่มวัยท างาน เฉลี่ยคือ 2450 บาท 
                 อาชีพหลักของกลุ่มวัยท างาน พบว่า อาชีพท านา (ร้อยละ96.7) และอาชีพอื่นๆ  (ร้อยละ 3.3)  

     โรคประจ าตัวของกลุ่มวัยท างาน  พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มวัยท างาน  ไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 83.3) 
และมีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 16.7)  
       การออกก าลังกายของกลุ่มวัยท างาน พบว่า กลุ่มวัยท างานออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะๆ (ร้อยละ 
46.7) และกลุ่มวัยท างานออกก าลังกายด้วยวิธีอื่นๆ  (ร้อยละ 53.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคประจ าตัว   1.83 
ไม่ม ี 25 83.3  
มี 5 16.7  

การออกก าลังกาย   2.17 
เดิน 8 26.7  

วิ่งเหยาะๆ  14 46.7  
เต้นแอโรบิค 3 10.0  

ไม่ได้ออกก าลังกาย 5 16.7  



ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความอ่อนตัวก่อน และหลังการทดลองโดยใช้สถิติอนุมาน Dependent 
Sample t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 n x  S.D. 
Mean 

Difference 
t 

95  % 
CI 

p – value 

กลุ่มทดลอง         

    ก่อนการ
ทดลอง 

 30 13.77 6.907     

 
    3.133 13.140 

3.621ถึง
2.646 

< 
0.001*** 

    หลังการ
ทดลอง 

 30 16.90 6.593     

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเน้ือทดสอบงอตัวไปด้านหน้า (sit and 

reach test) ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเน้ือทดสอบงอตัวไป
ด้านหน้า ก่อนการทดลอง ( x  = 13.77) ต่ ากว่ากลังการทดลองสัปดาห์ที่  8 ( x  = 16.90) พบว่ามีความแตกต่างกัน 
และค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนนระดับความอ่อนตัว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เมื่อ
ศึกษาระดับความอ่อนตัว หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 กับแรกรับเข้ามีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.133 คะแนน 

 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนร้อยละ และค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนนระดับความอ่อนตัว  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เมื่อศึกษาระดับความอ่อนตัวแรกรับเข้ามีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง         
( x  = 13.77) ต่ ากว่าการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ( x  = 16.90) พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยการทดลองสัปดาห์ที่ 
8 กับแรกรับเข้ามีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.133 คะแนน จากผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
สามารถพึ่งพาดูแล ป้องกันตัวเองได้  

ควรจัดการออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่าประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรค       
ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเร้ืองรังอื่นๆ ต่อไป 
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