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บทค ัดย ่อ

ภูมิหลัง: การเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและกำลังขาในผู้สูงอายุสามารถป้องกันการหกล้มได ้
วัตถุประสงค์: เพ่ิอศึกษาผลของโปรแกรม My Self ที่ประยุกต์ทฤษฎการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ 
ความสามารถในการทรงตัวและกำลังขาในผู้สูงอายุ
วัสดุและวิธการ: เปีนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบ 2 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง ในผู้หญํงอายุ 
60-79 ปี ต.น้ากํ่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม แบ่งเปีน 2 กลุ่ม  ๆละ 40 ราย กลุ่มทดลองไดรับการปีกปฏิบัติ 
โปรแกรม My Self เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (มินาคม-เมษายน พ.ศ.2561) กลุ่มควบคุมไม่ไต้รับการปีกโปรแกรม 
ประเมินการทรงตัวด้วยการบันศึกเวลาท่ีสามารถรนขาเตยวและประเมินกำลังขาด้วยการนับ3านวนคร้ังของ 
การลุกนั่งจากเก้าอี้ภายใน 30 วินาท เปรยบเศึยบระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Chi-square และ t-test 
ผลการสืกษา: กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มมิลักษณะทางประชากรท่ีไม่แดกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
มิค่าเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุม (16.3 ± 8.3 เ'ร 10.5 ± 6.4 วินาท, p=0.013) และ 
มิค่าเฉลี่ยกำลังขาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมินัยสำคัญ (12.3 ± 2.7 เ'ร 8.2 ± 1.7 ครั้ง, p<0.001)
สรุป: โปรแกรม My Self ที่ประยุกต์ทฤษฏิการรับรู้ความสามารถของตนเอง,กำให้ผู้สูงอายุมิการออกกำลัง 
กายอย่างต่อเน่ัอง มิการทรงตัวและกำลังขาติฃน

คำส์าดัญ ะ ผู้สูงอายุ, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, ความสามารถในการทรงตัว
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Abstract

Background: The promotion of trunk balance and leg strength can help prevent falling of elderly 
people.
Objective: To determine the results from the implementation of the “My Self’ exercise program 
regarding trunk balance and leg strength in the elderly.
Material and method: A quasi-experimental, pretest-posttest, two group design study was 
conducted among 80 women, aged 60-79 years old, who lived in That Phanom District, Nakhon 
Phanom Province, Thailand. Demographic data was not different between the two groups. The 
study group (ท=40) practiced the “My Self’ exercise program for 8 weeks (March-April 2018), 
whereas the control group (ท=40) did their usual daily activities. The trunk balance was assessed 
by recording the duration for one-leg standing. The leg strength was assessed by recording the 
number of repetitions performed from a sitting to standing position, from a chair, within 30 seconds. 
The data was analyzed by using the Chi-square test and t-test.
Results: After the exercise program, the study group had significantly better trunk balance than 
the control group (16.3 ± 8.3 vs 10.5 ± 6.4 seconds, p=0.013), and achieved a higher degree of 
leg strength (12.3 ± 2.7 vs 8.2 ± 1.7 times, p<0.001).
Conclusion: The “My Self’ exercise program could improve trunk balance and leg strength of the 
elderly.
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