จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนวิจยั กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
และ

ทุนวิจยั ภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๔
รายงานวิจยั ฉบับย่อ
เรื่ อง

ผลของการฝึ กไทชิโดยเน้ นการหายใจต่ อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ

โครงการวิจยั การฝึ กไทชิในการเสริมสร้ างสุ ขภาพในผู้สูงอายุ
โดย
รองศาสตราจารย์ สุ พรรณ สุ ขอรุ ณ คณะสหเวชศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ปาละสุ วรรณ คณะสหเวชศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณวรรณ สุ ขสม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวฉัตรดาว อนุกลู ประชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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ผลของการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ ทม่ี ตี ่ อสุ ขสมรรถนะทางกายในหญิงสู งอายุ
บทคัดย่อ
วัยสู งอายุ มีความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเรื้ อรังต่างๆ การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ถูกแนะนํา ให้
ผูส้ ู งอายุปฏิบตั ิเพือ่ การมีสุขภาพดี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ท่ีมีต่อสุ ขสมรรถนะในหญิงสู งอายุ
วิธีดําเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาสาสมัครผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุระหว่าง 60-69 ปี จํานวน 40 คน
สุ่ มแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม จํานวน 12 คน กลุ่มฝึ กไทชิ จํานวน 15 คน และกลุ่มฝึ กมิราเคิลไทชิ
ประยุกต์ จํานวน 13 คน กลุ่มฝึ กออกกําลังกายทั้ง 2 กลุ่ม ทําการฝึ ก วันละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 3 วัน เป็ นเวลา
12 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับ การทดสอบสุ ขสมรรถนะ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
เปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ย ของ ตัวแปรระหว่างก่อนและหลั งการทดลองโดยการทดสอบค่าที แบบรายคู่ และ
เปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ของตัวแปรระหว่างกลุ่มทดลองโดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทาง
เดียว ทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย ภายหลัง การทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มฝึ กไทชิมีค่าเฉลี่ยของความจุปอด การทรงตัว
ขณะอยูก่ บั ที่บนพื้นเรี ยบเปิ ดตาสู งขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนกลุ่มฝึ ก
มิราเคิลไทชิประยุกต์มีค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์ไขมันลดลง แต่มีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของต้นแขน
ด้านหลัง ความแข็งแรงของต้นขาด้านหน้า ความแข็งแรงของต้นขาด้านหลัง การทรงตัวบนพื้นยืดหยุน่ ปริ มาตร
หายใจออกใน 1 วินาที สมรรถภาพการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดสู งขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยกลุ่ม
ฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดสู งกว่ากลุ่มฝึ กไทชิ
และกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปผลการวิจัย การฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์มีผชล่วยพัฒนาสุ ขสมรรถนะทางกายของผูส้ ู งอายุได้ดีกว่าการ
ฝึ กไทชิ จึงเหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกในการออกกําลังกายสําหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพที่ดีข้ ึน
ต่อไป
คําสํ าคัญ : ไทชิ / สุ ขสมรรถนะ / การทรงตัว / ผูส้ ู งอายุ
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EFFECTS OF MODIFIED MIRACLE TAI CHI TRAINING ON HEALTH-RELATED
PHYSICAL FITNESS IN THE ELDERLY WOMEN

Abstract
Aging increased the risk for developing chronic disease. Regular exercise are frequently prescribed
for healthy individuals elderly.
Purpose The present study was to determine the effects of Modified Miracle Tai Chi training on
health-related physical fitness in the elderly women.
Methods Forty elderly women (age 60-69 yrs) were randomized into three groups : control (CON;
n=12), Tai chi (TC; n=15) and Modified Miracle Tai Chi (MTC; n=13) groups. Both exercise programs were
approximately 60 minutes per session, 3 times per week for 12 weeks. Pre and post test, selected healthrelated physical fitness of all participants were measured. The differences of various parameters between preand post-test were analyzed by paired t-test. One-way analysis of variance, followed by Scheffe’s multiple
comparison was used to determine the significant differences among groups of subjects. Significant difference
level was set at .05 level.
Results The results showed that after 12 weeks, TC group had significantly increase (p<.05) in vital
capacity and static balance on smooth floor compared to pre-test. MTC group had significant decrease (p<.05)
in percentage of body fat and significantly increase (p<.05) in muscle mass, the Triceps, Quadriceps and
Hamstrings strength, static balance on flexible floor, Forced Expiratory Volume in One second (FEV1) and
maximal oxygen consumption (VO2max) compared to pre-test. Moreover, compared to the CON and AD
groups, VO2max of MTC were significantly higher (p<.05).
Conclusion Modified Miracle Tai Chi had greater positive effects on improving health-related
physical fitness in the elderly than traditional tai chi. Therefore, Modified Miracle Tai Chi could be the
alternative exercise program for promoting healthy aging.
Key words: Tai Chi / health-related physical fitness/ balance/ elderly
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั กลุ่มประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มจํานวนมากขึ้นเนื่องจากประชากรโลกมีอายุขยั เฉลี่ยเพิ่มขึ้นและ
อัตราการเกิดทัว่ โลกลดลง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกได้คาดประมาณว่า ในปี ค.ศ.2025 โลกจะมีประชากร
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 800 ล้านคน และ 2 ใน 3 เป็ นประชากรที่อยูใ่ นประเทศกําลังพัฒนา (WHO,
2002) ในประเทศไทย จากผลการสํารวจของสํานัก งานสถิติแห่งชาติ 3 ครั้งที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นว่า อัตรา
การเพิ่มของประชากรในวัยสู งอายุได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็ วกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรโดยรวมอย่างมาก
จากการที่สัดส่ วนของผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ลกั ษณะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเกื้อหนุน
ทางสังคมระหว่างประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป เห็นได้จากอัตราส่ วนเกื้อหนุนผูส้ ู งอายุ มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ศักยภาพของวัยแรงงานในการสนับสนุนผูส้ ู งอายุลดล ง ในส่ วนของผูส้ ู งวัยเองก็มีแต่ภาวะเสื่ อม
ถอยทั้งทางร่ างกายและจิตใจและยิง่ มีอายุยนื ยาวมากขึ้น ความเสื่ อมถอยยิง่ มีมากขึ้นเป็ นลําดับ โอกาสการเผชิญ
กับภาวการณ์ เจ็บป่ วยและการช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ยลงมีมากขึ้นกว่าวัยอื่นๆ ซึ่ งจากสาเหตุดงั กล่าวจะส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อผูส้ ู งอายุในอนาคตอันใกล้ และส่ งผลถึงความมัน่ คงของสังคมโดยรวม กล่าวคือ ผูอ้ ยูใ่ นวัย
แรงงานจะต้องรับภาระผูส้ ู งวัยเพิ่มมากขึ้นจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ ู งวัยเพิ่มขึ้นและในที่สุดทั้งผูท้ ี่อยู่
ในวัยแรงงานและผูส้ ู งวัยจะอยูใ่ นสภาพอ่อนแอทั้ง 2 ฝ่ าย ไม่สามารถเ กื้อหนุนกันได้ (National Statistical
office, 2008) สังคมไทยจึงมีการตื่นตัวมุ่งให้ความสําคัญแก่ผสู ้ ู งอายุโดยมีการกําหนดเป็ นนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ หาแนวทางในการส่ งเสริ ม คุณภาพชีวติ ให้ประชากรกลุ่ม ผูส้ ู งอายุ เพื่อ ให้ผสู ้ ู งอายุ สามารถ
ดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข มีสุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรงสมวัย มีสภาพจิตใจที่เป็ นสุ ข และสามารถทํา
ประโยชน์แก่สังคมได้ตามอัตภาพ
วัยสู งอายุเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงร่ างกายในทุกๆ ด้าน เป็ นผลมาจากความเสื่ อมตามอายุ ส่ งผล ให้
สมรรถภาพทางกายและ ความสามารถในการใช้ชีวติ ประจําวันของผูส้ ู งอายุลดลง และจะ ทําให้คุณภาพชีวติ
(Quality of life) ของผูส้ ู งอายุลดลง ตามมา จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ .ศ.2548 (Ministry of
Information and Communication technology, 2005) พบว่า กลุ่มประชากรสู งอายุ (60 ขึ้นไป) มีสดั ส่ วนของผูท้ ่ี
มีปัญหาโรคเรื้ อรังหรื อโรคประจําตัวสู งสุ ดกว่ าทุกกลุ่มอายุ คือ พบร้อยละ 50 ของผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูส้ ู งอายุที่มี
โรคเรื้ อรังหรื อโรคประจําตัวนั้น พบว่า เป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 42.66 รองลงมา คือ โรคของ
ต่อมไร้ท่อ ร้อยละ 24.34 และโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อต่อ ร้อยละ 20.85
ปัจจุบนั เป็ นที่ ทราบกันดีวา่ การออกกําลังกาย หรื อการเคลื่อนไหวทางกายอย่างสมํ่าเสมอ
มี
ความสัมพันธ์กบั การลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเรื้ อรัง ต่างๆ อาทิเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิ ต
สู ง เบาหวาน กระดูกพรุ น และโรคซึ มเศร้า (Leelasumran V., and Poemsiranich W., 2004) ในผูส้ ู งอายุ การ
ออกกําลัง กายมีส่วนสําคัญสําหรับการคงความสามารถของตนเอง และการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทําให้
ผูส้ ู งอายุมีสมรรถภาพของหัวใจและปอดที่ดี (Suksom et.al., 2011, Mummery et al., 2003) นอกจากนี้ ยังช่วย
ชะลอหรื อลดการสู ญเสี ยมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูก ซึ่ งจะลดลงตามอายุที่ มากขึ้น (Yamazaki et al., 2004, )
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ทําให้การทรงตัวและความมัน่ คงในท่าทางดี ขึ้น ส่ งผลให้อตั ราเสี่ ยงต่อการหกล้มและกระดูกหักลดลงด้วย
(Chan et al., 2004) การออกกําลังกายที่เหมาะสมของผูส้ ู งอายุควรขึ้นอยูก่ บั สภาพร่ างกายของแต่ละบุคคล
ชนิดของการออกกําลังกายในผูส้ ู งอ ายุ ควรเป็ นการออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ โดยเฉพาะการใช้
กล้ามเนื้อแขนและขาไปพร้อมๆกัน สําหรับความหนักของการออกกําลังกายในผูส้ ู งอายุควรให้เริ่ มจากการ
ออกกําลังกายเบาๆ และค่อยๆ เพิ่มความหนักของการออกกําลังกายอย่างช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที 3
ครั้ง /สัปดาห์ โดยผูส้ ู งอายุควรออกกําลังกายร่ วมกับผูอ้ ื่น หรื อออกกําลังกายเป็ นหมู่คณะ จะทําให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีสงั คมกับผูอ้ ่ืนด้วย (Suksom D., and Siripatt A., 2009)
ไทชิ (Tai Chi) มาจากภาษาจีนกลางว่า ไท้จ๋ี หรื อ ไท้จ๋ีฉวน ส่ วนจีนแต้จ๋ิวเรี ยก ไท้เก็ก /ไท่ เก๊ก เป็ น
ศิลปะยุทธ์ที่มีรากฐานมาจากเมืองจีน เป็ นรู ปแบบการออกกําลังกายที่นาํ การฝึ กลมปราณและสมาธิ มารวมกัน
ซึ่งเป็ นการบําบัดทางร่ างกายและจิตใจที่เรี ยกว่า “Mind-body therapy” ปั จจุบนั มีอยูม่ ากมายหลายตระกูล ซึ่ง
ตระกูลมวยอันเป็ นที่ยอมรับในปั จจุบนั มีอยู่ 5 ตระกูลหลั กคือ ตระกูลเฉิ น , ตระกูลหยาง , ตระกูลอู่ , ตระกูลอู๋
และตระกูลซุ น (Kroothong k., 1984) ในประเทศไทยที่นิยมกันแพร่ หลายคือ กายบริ หารลมปราณ 18 ท่า โดย
อาจารย์ หลิน โฮ่ว เสิ่ น ได้ดดั แปลงมาจากมวยจีนไทชิ 18 ท่า (Dusitsin N., 2010) ไทชิเป็ นการออกกําลังกายที่
ทําได้ง่าย ประหยัด และไม่ ต้องการเครื่ อง มือพิเศษใดๆ อีกทั้งไทชิเป็ นการออกกําลังกายแบบไร้แรงกระแทก
นุ่มนวล และปลอดภัย ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Jung Hyun Choi, 2005) เพิ่มการทรงตัว (Pereira
MM, 2008) ลดระดับนํ้าตาลและระดับไขมันในเลือด (Joanna Karolkiewicz, 2007, Palasuwan A. et al, 2011)
รวมถึง ช่วยส่ งเสริ มบุคลิกภาพ ปรับสภาวะทางจิตใจ ลดความเครี ยด ชะลอความแก่ และเพิ่มการทํางานของ
ระบบไหลเวียนเลือด (Wang et al, 2001)
มิราเคิลไทชิ หรื อ การฝึ กไทชิโดยเน้นการหายใจ เป็ นการนําการออกกําลังกายไทชิ รู ปแบบดั้ง เดิม ที่
มักเน้นการหายใจและความนิ่ง (สมาธิ ) ใช้พลังภายในและการหายใจนําพาการเคลื่อนไหว และมีจาํ นวนท่าที่
มากยากต่อการจดจํา มาปรับลดจํานวนท่าลงเหลือ 16 ท่า และเพิ่มการกําหนดลมหายใจที่ชา้ และลึก ให้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น ท่าการเคลื่อนไหวส่ วนใหญ่ สามารถปฏิบตั ิได้ ง่าย มีการเคลื่อนไหววงกว้าง (วงแขน/ขา) และจังหวะ
การเคลื่อนไหวเร็ วกว่า เมื่อเทียบกับไทชิ คิดค้นโดยคุณสมศักดิ์ อินทร์เผือก ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการฝึ ก
ไทชิมากว่า 14 ปี อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผใู ้ ดทําการศึกษาวิจยั ผลของการฝึ กมิราเคิลไทชิในผูส้ ู งอายุมาก่อน
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษารู ปแบบการออกกําลังกาย มิราเคิ ลไทชิดงั กล่าวโดยนํามาประยุกต์ใช้กบั ผูส้ ู งอายุ ด้วย
การปรับท่าทางให้เหมาะสมและเน้นการฝึ กหายใจให้มากขึ้น ผูว้ จิ ยั คาดว่า การฝึ กมิราเคิลไทชิ ประยุกต์ จะมีผล
ต่อการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุ ขภาพหรื อสุ ขสมรรถนะและลดไขมันในเลือดของผูส้ ู งอายุ
มากกว่าการฝึ กไทชิรูปแบบเดิม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ท่ีมีต่อสุ ขสมรรถนะในหญิงสู งอายุ
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สมมติฐานของการวิจัย
การฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์สามารถช่วยสร้างเสริ มสุ ขสมรรถนะของหญิงสู งอายุได้
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลของการฝึ กมิราเคิล ไทชิ ประยุกต์ ท่ีมีต่อสุ ขสมรรถนะและไขมันในเลือดในหญิงสู งอายุ
เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง(Experimental research design) ขั้นตอนการศึกษาวิจยั ได้ผา่ นการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั โดยคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมวิจยั ในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ู งอายุเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ที่ไม่ได้ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ จํานวน 52
คน แบ่งอาสาสมัครโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม
จํานวน 13 คน กลุ่มไทชิ จํานวน 16 คน และกลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์ จํานวน 23 คน เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองมี
การขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12 คน เนื่องจากไม่ สามารถควบคุมการปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจําวัน
และการรับประทานอาหาร ตามที่ผวู ้ จิ ยั แนะนําได้ ดังนั้นจึ งเหลือ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมโครงการจํานวน 40 คน
ได้แก่ กลุ่มควบคุม จํานวน 12 คน กลุ่มไทชิ จํานวน 15 คน และกลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์ จํานวน 13 คน
เกณฑ์ การคัดเข้ า มีดังนี้
1. มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคหรื ออาการที่ทาํ ให้ไม่พร้อมที่จะออกกําลังกาย โดยประเมิน
แบบสอบถามประวัติสุขภาพเพื่อการออก กําลังกาย (Physical Activity Readiness Questionnaire;
PAR-Q) ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ต้องตอบว่า “ไม่เคย” ทุกข้อจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
2. ความดันโลหิ ตในขณะพักตํ่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
3. มีความสมัครใจเข้าร่ วมในการวิจยั และยินดีทาํ การเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
เกณฑ์ การคัดออก มีดังนี้
1. เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทาํ ให้ไม่สามารถเข้าร่ วมการวิจยั ต่อไปได้ เช่นเกิดการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
มีอาการเจ็บป่ วย เป็ นต้น
2. ขาดการเข้าร่ วมการฝึ กออกกําลังกายมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
การวิจยั นี้ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปรับปรุ งโปรแกรมการฝึ กมิราเคิลไทชิ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําท่า การฝึ ก มิราเคิล ไทชิ ที่คิดค้นโดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์ เผือก มาปรับปรุ งให้
เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ รายละเอียดมีดงั นี้
1. ทบทวนเอกสารและศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับผูส้ ู งอายุ และการออก
กําลังกายด้วยการฝึ กไทชิและมิราเคิลไทชิ
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2. ปรับปรุ งโปรแกรมการฝึ กมิราเคิลไทชิให้เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ โดยได้ปรับท่าให้มีการ เคลื่อนไหว
ที่ชา้ นุ่มนวล ต่อเนื่อง และได้ปรับลด บางท่าที่อนั ตรายต่อผูส้ ู งอายุออก ใช้ดนตรี ประกอบการฝึ กเพื่อเป็ นการ
กําหนดลมหายใจที่ลึกและยาวเฉลี่ย 6 ครั้งต่อนาที อย่างสมํ่าเสมอ ขั้นตอนการออกกําลังกาย ประกอบด้วย ช่วง
อบอุ่นร่ างกาย 10 นาที ช่วงออกกําลังกาย 40 นาที และช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 10 นาที

3. นําโปรแกรมการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมและหาดัชนีความสอดคล้องให้เป็ นรู ปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูส้ ู งอายุ
4. ปรับปรุ งโปรแกรมการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
5. นําโปรแกรมการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ไปใช้ในการศึกษาวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลของการฝึ กมิราเคิลไทชิ ประยุกต์ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย และระดับ ไขมัน
ในเลือดในผูส้ ู งอายุ รายละเอียดมีดงั นี้
1. ทําการคัดเลือก กลุ่มอาสาสมัคร ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนด และทําการสุ่ มเข้ากลุ่มทดลอง
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม กลุ่มไทชิ และกลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์
2. กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 3 กลุ่ม ได้รับ การทดสอบ สุ ขสมรรถนะ การทรงตัว และเจาะเลือดเพือ่ นําไป
ตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดก่อนการทดลอง ดังนี้
2.1 วัด เปอร์ เซ็นต์ไขมันในร่ างกาย โดยใช้วธิ ี Bioelectrical impedance analysis (Joanna
Karolkiewicz, 2007) ด้วยเครื่ อง Bioelectrical impedance analyzer ยีห่ อ้ Biospace รุ่ น Inbody 220 จากประเทศ
เกาหลี มีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์
2.2 วัดความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ แบบเคลื่อนไหว โดยใช้วธิ ี 1RM (Repetition Maximum
Isotonic Test) (Matthew T. herriott, 2004) ด้วยเครื่ องกําหนดนํ้าหนักวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Weight
machine) ยีห่ อ้ Technogym จากประเทศอิตาลี มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อนํ้าหนักตัว ได้แก่ วัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าด้วยท่า Biceps curl วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังด้วยท่า
Triceps extension วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้าน หน้าด้วยท่า Leg press และวัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้วยท่า Leg curl
2.3 วัดความอ่อนตัว โดยใช้วธิ ี นงั่ งอตัวไปด้านหน้า (Sit and reach test) (MariekeJ.G. van
Heuvelen, 2002) มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร
2.4 วัดสมรรถภาพการทํางานของปอด (Lung function) โดยใช้เครื่ องวัดความจุ ปอด (Spirometer)
(Rouholah Fatemi1 el at, 2010) ยีห่ อ้ Spirotouch มีหน่วยเป็ นมิลลิลิตร ได้แก่ ความจุปอด (Force Vital Capacity:
FVC) และ ปริ มาตรหายใจออกใน 1 วินาที (Forced Expiratory Volume in One second: FEV1)
2.5 วัดสมรรถภาพการจับออกซิ เจ นสู งสุ ด โดยใช้วธิ ี Modified Bruce protocol (Nancy Willmert,
el at, 2002) ด้วยเครื่ องวิเคราะห์แก๊ส (Portable cardiopulmonary gas exchange system) ยีห่ อ้ Cortex รุ่ น
Metamax 3B Breath by breath จากประเทศเยอรมนี มีหน่วยเป็ น มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที
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ค่าความหนักของงาน (MET)

2.6 วัดความสามารถการทรงตัว
- วัดการทรงตัวขณะอยูก่ บั ที่ดว้ ยเครื่ อง Balance Plate (Jeffrey M C., 2009) ยีห่ อ้ Bertec จาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดย การยืนบนพื้นเรี ยบและยืนบนพื้นที่มีความยืดหยุน่ มีหน่วยเป็ นเปอร์เซ็นต์
- วัดการทรงตัวขณะเคลื่อนที่โดยใช้วธิ ี Time up & Go test (Solveig A Arnadottir, 2000)
3. กลุ่มฝึ กไทชิ และ กลุ่มฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ ฝึ กออกกําลังกายเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย สํานักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
กรมพลศึกษา ส่ วนกลุ่มควบคุมใช้ชีวติ ประจําวันตามปกติ โดยกลุ่มกลุ่มฝึ กไทชิ ใช้ท่ากายบริ หารลมปราณ
18 ท่า 2 ชุด ฝึ กเวลา 09.00-10.00 น. มีอาจารย์สุพรรณี เลิศเกียรติมงคล ผูม้ ีประสบการณ์ในการฝึ กกายบริ หาร
ลมปราณมาเป็ นเวลา 10 ปี เป็ นผูฝ้ ึ กสอน และกลุ่มฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ ฝึ ก เวลา 10.30-11.30 น. มีอาจารย์
สมศักดิ์ อินทร์ เผือก ผูค้ ิดค้นมิราเคิลไทชิเป็ นผูฝ้ ึ กสอน
4. กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับ การทดสอบสุ ขสมรรถนะ การทรงตัว ดังข้อ 2 อีกครั้ง ภายหลังการ
ทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองของแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างโดย
การทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Pair t-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ แต่ละตัวแปร ระหว่างกลุ่มควบคุม
กลุ่มไทชิ และ กลุ่มมิราเคิลไทชิ ประยุกต์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
หากพบความแตกต่างจึงเปรี ยบเทียบด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
ผลการวิจัย
จากการ วิเคราะห์การใช้พลังงานของรู ปแบบการ ออกกําลังกายด้วยเครื่ องวิเคราะห์แก๊ส พบว่า
การออกกําลังกาย แบบไทชิ มี ค่าความหนักของงาน (Metabolic equivalent of task; MET) เท่ากับ 3.04 และ
มีอตั ราการใช้ออกซิ เจน 10.64 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที ส่ วนการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์มี ค่าความหนัก
ของงานเท่ากับ 3.95 และมีอตั ราการใช้ออกซิเจน 13.83 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที (ดังรู ปที่ 1)
B
A
ไทชิ
มิราเคิลไทชิประยุกต์

13.83
10.64

ไ
รู ปที่ 1 ค่าการวิเคราะห์แก๊สขณะฝึ กไทชิและมิราเคิลไทชิประยุกต์ A: ค่าความหนั
กของงาน (MET) B: อัตราการใช้ออกซิเจน
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม ควบคุม กลุ่มฝึ กไทชิ แล ะกลุ่มฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ มีคา่ เฉลี่ย
ของอายุ นํ้าหนัก ส่ วนสู ง ดัชนีมวลกาย อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก ความดันโลหิ ตขณะบีบตัว ความดันโลหิต
ขณะคลายตัว ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่ าพืน้ ฐานทางสรีรวิทยาของกลุ่มควบคุม กลุ่มไทชิ และกลุ่ม
มิราเคิลไทชิประยุกต์
ตัวแปร
อายุ (ปี )
นํ้าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัม/ตารางเมตร)
อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก
(ครั้ง/นาที)
ความดันโลหิ ตขณะบีบตัว
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิ ตขณะคลายตัว
(มิลลิเมตรปรอท)

กลุ่มควบคุม
(n = 12)
S.D.
Χ
4.41
65.25
11.84
61.36
7.01
154.33
5.46
25.95
74.75

กลุ่มไทชิ
(n = 15)

กลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์

(n = 13)

67.50
58.70
153.13
25.03

S.D.
6.12
9.95
6.79
3.96

63.62
54.30
156.85
22.01

S.D.
2.50
7.21
3.76
2.57

3.19

76.44

4.82

73.54

2.63

127.08

8.30

125.25

7.99

122.08

3.38

78.58

6.72

77.88

5.71

76.38

4.05

Χ

Χ

สําหรับตัวแปรทางสุ ขสมรรถนะ ภายหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มไทชิมีค่าเฉลี่ยของ
ความจุปอดและการทรงตัวขณะอยูก่ บั ที่บนพื้นเรี ยบเปิ ดตาสู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ส่ วนกลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์มีค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์ไขมัน มวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของต้นแขน
ด้านหลัง ความแข็งแรงของต้นขาด้านหน้า ความแข็งแรงของต้นขาด้านหลัง การทรงตัวบนพื้นยืดหยุน่ เปิ ดตา
ปริ มาตรหายใจออกใน 1 วินาที สมรรถภาพการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดสู งขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดของกลุ่มมิราเคิลไทชิปร ะยุกต์สูงกว่ากลุ่ม
ไทชิและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2 และ 3)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของการเปลีย่ นแปลงระหว่ างก่ อนและหลังการฝึ กออกกําลังกายของตัวแปรทางด้ านสุ ขสมรรถนะของกลุ่มควบคุม กลุ่มไทชิ และ
กลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์
กลุ่มควบคุม (n = 12)
กลุ่มไทชิ (n = 15)
กลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์ (n = 13)
ตัวแปร

ก่ อนฝึ ก

หลังฝึ ก
S.D.

% การ
เปลีย่ นแปลง

37.08 6.89 37.66
20.9 3.14 20.4

7.15
3.00

1.84
-1.43

กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า
(กิโลกรัมต่อนํ้าหนักตัว)

12.08 3.96 12.08

5.41

0

กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง
(กิโลกรัมต่อนํ้าหนักตัว)

26.04 13.58 24.37

6.75

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
(กิโลกรัมต่อนํ้าหนักตัว)

49.58 25.17 47.08

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
(กิโลกรัมต่อนํ้าหนักตัว)

Χ

องค์ ประกอบของร่ างกาย
เปอร์เซ็นต์ไขมัน (เปอร์เซ็นต์)
มวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)

S.D.

Χ

ก่ อนฝึ ก
Χ

S.D.

หลังฝึ ก
Χ

S.D.

% การ
เปลีย่ นแปลง

ก่ อนฝึ ก
Χ

S.D.

หลังฝึ ก
Χ

S.D.

% การ
เปลีย่ นแปลง

35.65 7.29 34.82 8.35
19.53 2.18 19.76 2.25

-2.74
1.2

33.62 6.27 30.12 6.12*
19
2.3 20.35 1.72*

-10.09
7.88

8.33

2.94

18.88

10.57 2.72 10.96

3.89

3.07

2.15

22.00 5.68 22.00 4.64

2.94

22.88 4.87 25.00 5.00*

10.37

22.2

3.30

43.50

43.66 16.84

3.54

39.23 15.92 50.76 18.47*

39.47

18.12 6.83 18.33

7.56

2.83

16.66 6.17 17.50 5.90

13.39

18.84 5.91 20.96 5.73*

13.17

9.25

7.50

9.52

-3.43

11.79 7.18 11.85 6.74

4.63

12.03 9.00 12.96

8.2*

8.67

92.60 3.13 89.07

8.38

-3.70

89.63 3.65 92.16 2.18*

2.95

92.08 3.40

5.59

-1.66

ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้

ความอ่ อนตัว (เซนติเมตร)
การทรงตัว
การทรงตัวขณะอยูก่ บั ที่
พื้นเรี ยบ-เปิ ดตา
(เปอร์เซ็นต์)

7.90

3.22

17

9.16

90.4
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของการเปลีย่ นแปลงระหว่ างก่ อนและหลังการฝึ กออกกําลังกายของตัวแปรทางด้ านสุ ขสมรรถนะของกลุ่มควบคุม กลุ่มไทชิ และ
กลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์ (ต่ อ)
กลุ่มควบคุม (n = 12)
ตัวแปร

ก่ อนฝึ ก

หลังฝึ ก

S.D. Χ
89.74 3.99 90.90
Χ

พื้นเรี ยบ-ปิ ดตา
(เปอร์เซ็นต์)

S.D.
3.14

กลุ่มไทชิ (n = 15)
% การ
เปลีย่ นแปลง

ก่ อนฝึ ก

หลังฝึ ก

1.40

S.D. Χ S.D.
89.37 3.56 89.34 4.02
Χ

กลุ่มมิราเคิลไทชิประยุกต์ (n = 13)
% การ
เปลีย่ นแปลง

ก่ อนฝึ ก

หลังฝึ ก

0.01

S.D. Χ
90.94 2.79 89.78
Χ

S.D.
4.25

% การ
เปลีย่ นแปลง

-1.18

พื้นยืดหยุน่ -เปิ ดตา
(เปอร์เซ็นต์)

89.55 5.24 85.05 5.46*

-4.86

88.32 3.96 88.22 2.14

0.06

87.36 4.96 89.98 2.97*

3.20

พื้นยืดหยุน่ -ปิ ดตา
(เปอร์เซ็นต์)

84.92 5.24 82.45

5.7

-2.63

83.4

4.81 80.38 8.57

-3.52

81.40

9.6

85.26

5.47

6.44

9.14

1.64

9.06

1.48

0.49

8.81

1.39

8.49

1.18

2.92

8.20

0.77

7.88

0.84

3.48

6.72
1.05

4.24
0.37

5.99
1.14

3.96
0.56

-2.82
16.78

6.21
1.29

2.44
0.65

7.97 3.47*
1.11 0.32

31.95
-4.08

8.31
1.18

2.77
0.43

8.71
1.44

1.86
0.59*

10.55
21.43

การทรงตัวขณะเคลื่อนที่
(วินาที)
สมรรถภาพการทํางานของปอด
ความจุปอด (มิลลิลิตร)
ปริ มาตรหายใจออกใน
1 วินาที (มิลลิลิตร)

-9.38
23.73 4.19 21.26 4.6
-8.98
25.23 4.18 28.69 8.65
12.14#∆
สมรรถภาพการใช้ ออกซิเจนสู งสุ ด 23.83 7.61 20.58 3.6
(มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/นาที)
* แตกต่างจากก่อนฝึ กอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, # แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ∆ แตกต่างจากกลุ่มไทชิอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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อภิปรายผล
มิราเคิลไทชิประยุกต์เป็ นรู ปแบบการออกกําลังกา ยที่ปรับปรุ งจากการออกกําลังกาย มิราเคิลไทชิท่ี
คิดค้นโดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์ เผือก โดยการปรับท่าทางให้เหมาะสม กับผูส้ ู งอายุ และเน้นการฝึ กหายใจให้
มากขึ้น มีดนตรี ประกอบเพือ่ ช่วยในการกําหนดลมหายใจให้ชดั เจน เ ฉลี่ย 6 ครั้งต่อนาที ซึ่ งผลการศึกษาความ
ตรงเชิงเนื้อหาของรู ปแบบการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเป็ นการออกกําลังกายที่
เหมาะสมสําหรับผูส้ ู งอายุ โดยมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.82 จากการทดสอบให้ผสู ้ ู งอายุทาํ
การออกกําลังกายด้วยการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ แล้ววัดค่าการใช้ออกซิเจน (Oxygen uptake) ตลอดการออก
กําลังกาย 1 ชัว่ โมง ด้วยเครื่ องวิเคราะห์แก๊ส พบว่า รู ปแบบการออกกําลังกาย มิราเคิลไทชิประยุกต์ มีค่าความ
หนักของงานเท่ากับ 3.95 และมีอตั ราการใช้ออกซิเจน 13.83 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที ซึ่ ง มีค่าการใช้
พลังงานที่สูงกว่าการฝึ กไทชิ ซึ่ งมีค่าความหนักของงาน เท่ากับ 3.04 และมีอตั ราการใช้ออกซิเจน 10.64
มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที อย่างไรก็ตาม การออกกําลังกายทั้งสองรู ปแบบ เทียบได้วา่ เป็ นการออก กําลังกาย
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับสมาคมกีฬาเว ชศาสตร์ การกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริ กา (ACSM,
2006) ที่ได้แนะนําให้ผสู ้ ู งอายุออกกําลังกายด้วยความหนักระดับปานกลางเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ผลจากการออกกําลังกายโดยการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ในผูส้ ู งอายุ สัปดาห์ละ 3 วันเป็ นเวลา 12
สัปดาห์ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่ ออกกําลังกายด้วยการฝึ กมิราเคิล ไทชิ ประยุกต์มีสุขสมรรถนะที่ดีข้ ึน โดยมีปริ มาตร
หายใจออกใน 1 วินาที และสมรรถภาพการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดเพิ่มขึ้นและมีค่าสู งกว่าการฝึ กไทชิแบบเดิม อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งตัวแปรทางสุ ขสมรรถนะดังกล่าวมีความสําคัญในการบ่งชี้ถึงภาวะสุ ขภาพที่ดี
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ การฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์เป็ นการออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ดว้ ยความหนัก
ระดับปานกลางอย่างต่อเนื่องนาน 40 นาที ถือว่าเป็ นการออกกําลังกายที่ช่วยพัฒนาระบบการหายใจและ
ไหลเวียนเลือด (ACSM, 2006)
การฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์มีการเน้นการฝึ กหายใจให้มากขึ้น โดยใช้วธิ ี การหายใจ เข้าให้ลึกและท้อง
ขยายเพื่อ ให้หน้าท้องและทรวงอกเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นการหายใจด้วยอก (หายใจเข้าท้อง
แฟบ) ที่ค่อนข้างเร็ ว เน้นการขยายของช่องอกในทิศทางบนและล่างเนื่องจากหายใจเร็ ว การขยายของทรวงอก
ในทิศทางอื่น ๆ จึงเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก มีการทํางานประสานกันระหว่างการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมที่
จะดันอวัยวะภายในช่องท้องลงไปด้านล่างและการยกขึ้นของกระดูกซี่โครง ซึ่ งจะช่วยให้ปอดขยายตัวได้มาก
ขึ้น โดยใช้ดนตรี ช่วยในการกําหนดอัตราการหายใจ เฉลี่ย 6 ครั้งต่อนาที สอดคล้องกับผ ลการวิจยั ที่ ว่าการ
หายใจช้าและลึก ในอัตราเฉลี่ย 6 ครั้งต่อนาที จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการหายใจและพัฒนาระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ลดความดันเลือดเนื่องจากสามารถช่วยส่ งเสริ มการทํางานของปอดและกระบังลมให้เคลื่อนไหว
ได้สอดคล้องกับการทํางานของหัวใจ (Bernardi et al, 2002)
มิราเคิลไทชิ ประยุกต์ มี การใช้พลังงานในการออกกําลังกายที่สูงกว่า ไทชิแบบเดิม สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชานแนน และคณะ (Shannan et al., 2008) ที่ศึกษาผลของความหนักในการออกกําลังกายแบบแอ
โรบิกพบว่าระดับความหนักที่สูงกว่ามีผล ต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดที่ดีกว่าด้ว ย แสดงให้เห็นถึง

การพัฒนาของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คือ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การขนส่ งออกซิ เจนในร่ างกายดีข้ ึน และทําให้ปริ มาณการใช้ออกซิ เจนเพิ่มขึ้น สัมพันธ์กบั ระดับ เปอร์เซ็นต์
ไขมันที่ลดลงของกลุ่มฝึ กมิราเคิล ไทชิ ประยุกต์ เนื่องมาจากการออกกําลังกาย ในช่วงระยะเวลาหลังจากนาทีท่ี
20 จะมีการใช้พลังงานไขมันและคาร์ โบไฮเดรตในอัตร าส่ วนพอๆ กัน และค่อยๆ เพิ่มการใช้ไขมันมากขึ้น
เรื่ อยๆ (Glass et al., 1994) กระตุน้ การเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่ างกาย เห็นได้จากระดับเปอร์เซ็นต์ไขมัน
ลดลง และจะส่ งผลถึงนํ้า หนักตัวที่ลดลงด้วย (Powers E. et.al., 2007) อย่างไรก็ดี การฝึ กไทชิไม่มีผลต่อ
สมรรถภาพระบบหัวใจและไหลเวียนในการศึกษาวิจยั นี้ ขัดแย้งกับ หวังและคณะ (Wang et.al., 2002) ที่พบว่า
การออกกําลังกายด้วยการฝึ กไทชิมีผลต่อการเพิ่มอัตราการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดในผูส้ ู งอายุ และ สุ รินทร์ คํา
ประดับเพชร (2547 ) ที่ได้ทาํ การศึกษา หาค่าความแตกต่างผลของการฝึ ก ไท้เก็กบนบก และในนํ้าที่มีต่อ
สมรรถภาพการจับออกซิ เจนสู งสุ ดของผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุ 60-65 ปี เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน
พบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพการจับออกซิ เจนสู งสุ ดเพิ่มขึ้น อาจเป็ นเพราะท่าทางการฝึ ก หรื อความหนักของการ
ออกกําลังกายที่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาวิจยั ยังพบว่า ทั้งการฝึ กไทชิ และการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์มีผลดีต่อการทรงตัวใน
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งการออกกําลังกายทั้งสองรู ปแบบเป็ นการส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีการเคลื่อนไหวที่ดีข้ ึน ด้วยท่ าทาง
การเคลื่อนไหวที่มีการใช้กาํ ลังขา ทําให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นและช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อต้นขา สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของดันแคนและคณะ (Dancan J. Macfarlan et al., 2005) และพีเรี ยร่ า (Pereira MM et al., 2008) ที่
รายงานว่า การฝึ กไทชิสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าในผูส้ ู งอายุได้ ซึ่ งเมื่อกล้ามเนื้อขา
แข็งแรงมากขึ้นก็จะทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มให้การทรงตัวให้ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. การฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์เป็ นการฝึ กการหายใจและมีการเคลื่อนไหวช้า ผูส้ ู งอายุควรฝึ กมิราเคิล
ไทชิประยุก ต์ อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 3 วัน อย่างสมํ่าเสมอ ต่อเนื่องนานมากกว่า 12 สัปดาห์ จึงจะมี
ผลดีต่อสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
2. การออกกําลังกายด้วยการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์มีความเหมาะสมสําหรับผูส้ ู งอายุ สามารถ
พัฒนาสุ ขสมรรถนะของผูส้ ู งอายุให้ดีข้ ึน จึงควรนําผลงานวิจยั เส นอแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการออก
กําลังกาย เช่น กรมพลศึกษา กระทรวงสาธารณสุ ข ชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อส่ งเสริ มให้การออกกําลังกายด้วยการฝึ ก
มิราเคิลไทชิประยุกต์เป็ นทางเลือกหนึ่งสําหรับการออกกําลังกายและเป็ นการเพิ่มความหลากหลายในกิจกรรม
การออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุ
สรุปผลการวิจัย
การออกกําลังกายโดยการฝึ กมิราเคิลไทชิประยุกต์ มีผลในการพัฒนาสุ ขสมรรถนะของผูส้ ู งอายุให้ดี
ขึ้นได้และดีกว่าการฝึ กไทชิ จึงเหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกในการออกกําลังกายสําหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพที่ดีข้ ึนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สํานักวิทยาศาสตร์ การกีฬา กรมพลศึกษา ที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และ
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี งานวิจยั นี้ ได้รับ
การสนับสนุนบางส่ วนจาก โครงการส่ งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิ ทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (AS555A), กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารอ้างอิง
American College of Sport Medicine.(2006). ACSM’s guideline for exercise testing and prescription. 7th
ed. Philadelphia Lippincott: William & Wilkins.
Bernerdi L, Porta C, Spicuzza L et al.(2002). Slow breathing increases arterial baroreflex sensitivity in
patients with chronic heart failure. Circulation; 105: 143-5.
Duncan J. M., Kee-Lee Chou, Wing-Kei Cheng. (2005 ). Effects of Tai Chi on the physical and
psychological well-being of Chinese older woman. J Exerc Sci Fit. Vol 3. No 2:87-94.
Dusitsin N.,(2010). Medical Qi Gong. in elderly care integrated. Nonthaburi: Bureau of Alternative Medicine.
Glass SC, Knowlton RG, Becque MD.(1994) Perception of effort during high-intensity exercise at low,
moderate and high wet bulb globe temperatures. Eur J Appl Physiol Occup Physiol.
1994;68(6):519-24.
Information and Communication technology. Ministry.(2005) The 2005 health and welfare survey.
National statistical office.
Jeffrey M. C.. (2009). Comparison of balance assessment modalities in emergency department elders: a pilot
cross-sectional observational study. BMC Emergency Medicine., 9:19.
Joanna K., Pilaczynska-SzczeSniak L., Deskur-Smielecka E., Janusz M., Rafal S., and Wieslaw O. (2007).
The effect of TAI CHI CHUAN training on selected metabolic parameters in elderly men.
Medicina Sportiva, Vol. 11 (2): 51-55 .
Jung Hyun Choi. (2005).Effects of Sun-style Tai Chi exercise on physical fitness and fall prevention in fallprone older adults. Issues and innovations in nursing practice; 150-157.
Kroothong K.(1984). Taijiquan. 3rd , Bangkok: Sukaphapjai Printing.
Lan C, Chen S Y, Lai J S.(2008) The exercise intensity of Tai Chi Chun. Med Sport Sci; 52: 12-9.
Leelasumran V., and Poemsiranich W. (2004). Exercise for health and diseases. Songkha: Chanmeungpress.

MariekeJ.G. van Heuvelen, Martin S.,and Gertrudis I.J.M. Kempen. (2002). Differences in Physical-Fitness
Test Scores Between Actively and Passively Recruited Older Adults: Consequences for NormBased Classification. Journal of Aging and Physical Activity. Vol 10. P143-159.
Matthew T. herriott ,Sherir. Colberg, Henrik.Parson, Tanja Nunnold,Aaroni. Vinik. (2004). Effects of 8 Weeks of
Flexibility and Resistance Training in Older Adults With Type 2 Diabetes.Diabetes care., Vol 27.
Mummery H.J., et.al. (2003). Effects of age and exercise on physiological dead space during simulated dives
at 2.8 ATA. J Appl Physiol 94 : 507-517
Nancy Willmert. John P. Porcari, Carl Focter, Scott Doberstein, and Glenn Brice. (2002). The Effects of
oxygenated water on exercise physiology during incremental exercise and recovery. Journal of
exercise physiology. Vol 5 ; 16-21.
National Statistical. Offical.(2008). Report on the 2007 survey of the older persons in Thailand. bangkok.
thanapress.
Palasuwan A, Suksom D, Margaritis I, Soogarun S, and Rousseau AS. (2011). Effects of Tai Chi Training on
Antioxidant Capacity in Pre- and Postmenopausal Women. Journal of aging research, vol. 2011,
Article ID 234696, 8 pages, doi:10.4061/2011/234696.
Pereira MM, Oliveira RJ, Silva MAF, Souza LHR, Vianna LG. (2008). Effects of Tai Chi Chuan on knee
extensor muscle strength and balance in elderly women. Rev bras fisioter; 12(2):121-6.
Powers E., Saultz J., Hamilton A., (2007). Which lifestyle interventions effectively lower LDL cholesterol?.
CliniCal INquIrIes. Vol 56, No 6 ;486-489.
Rose E Andersen, Thomas A wadden, Susan J Bartlett, Renee a Vogt. And Ruth S weinstock. ( 1995) .
Relation of weight loss to changes in serum lipids and lipoproteins in obese women. Am J clin nutr
;62:350-357.
Rouholah Fatemi, and Mohsen Ghanbarzadeh. (2010). Assessment of Air Way Resistance Indexes and
Exercise Induced Asthma after a Single Session of Submaximal Incremental Aerobic Exercise.
Journal of human kinetics. volume 25 2010, 59-65
Shannan E. Gormley, David P. Swain, Renee High, Robert J. Spina, Elizabeth A. Dowling.(2008). Effect of
Intensity of Aerobic Training on VO2max. Medicine & science in sports & exercise. American
College of Sports Medicine. no7:1336-1343.
Solveig A Arnadottir and Vicki S Mercer. Effects of Footwear on Measurements of Balance and Gait in Women
Between the Ages of 65 and 93 Years. Phys ther. Vol. 80, No. 1, January 2000, p. 17-27.
Suksom D., and Siripatt A. (2009). Hits questions and answers toward exercise and sports for health.
Bangkok:Chulalongkorn University Printing House.

Suksom D., Siripatt A., Lapo P. and Patumraj S. (2011). Training effects of two modes of exercise training
on physical fitness and endothelial function in the elderly : Exercise with a Flexible stick versus Tai
chi. J med assoc thai. 94(1):123-32.
World Health Organization. (2002).The world health report 2002-Reducing risk, promoting health life.
Geneva: World Health Organization Press.
Yamazaki, S., Ichimura, S., Iwamoto, J., Takeda, T., and Toyama, Y. (2004). Effect of walking exercise on bone
metabolism in postmenopausal woman with osteopenia/osteoporosis. J bone miner metab 22: 500-508
Wang, J-S., Lan, C. and Wong, M-K. (2002). Tai Chi Chuan training is associated with enhanced
endothelium-dependent dilation in skin vasculature of health older men. Jags. 50 :1024-30.

