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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the effect of a mixed Rusie Dutton and yoga exercise
program on increasing executive functioning in early adults. A sample was recruited from Thai traditional
medicine students, Sirindhorn College of public health, Chonburi province. Forty students (age 20-25 years)
were randomly assigned to experimental ( n= 20) and control groups ( n= 20). The research instruments were
the Wisconsin card sorting test ( WCST) on the computer screen and a mixed Rusie Dutton and yoga exercise
program. The experimental group was training program about 77 minutes per time and 3 time per week for 8
weeks. Brain waves were measured during testing activitie. The data were analysed by using frequency, mean,
standard deviation and t-test.
The results revealed that: 1) after program participation, the Upper alpha ERD% had significantly
increased in the experimental group in comparison to pretest results at F 3, F4, F8, FP2, P4 ( p < .05, p < .01, p
<.05, p <.05, p < .05 respectively) ; 2) before participating in the program, the experimental group had not
difference in the Upper alpha ERD% compared with the control group and 3) after participating in the program,
the experimental group showed an increase in the Upper alpha ERD% compared with the control group at F 3,
F4, FP2, P4 ( p < .05, p < .01, p <.05, p < .05 respectively). This study indicated that a mixed Rusie Dutton and
yoga exercise program can increase executive functioning and can be used as an alternative method of
developing executive function in early adults.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ ต่อ
การเพิ่ มหน้ าที่ บ ริ ห ารจัดการของสมองในผู้ใ หญ่ ต อนต้ น กลุ่มตัวอย่ างเป็ น นัก ศึก ษาแพทย์ แ ผนไทยบัณ ฑิ ต
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี อายุ 20 – 25 ปี จานวน 40 คน สุม่ อย่างง่ายเข้ ากลุ่มทดลอง (20 คน)
และกลุ่ม ควบคุม ( 20 คน) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ กิ จ กรรม Wisconsin card sorting test (WCST) บน
หน้ าจอคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ สาหรั บให้ กลุ่มทดลองฝึ ก
ประมาณ 77 นาทีต่อครั ง้ สัปดาห์ ละ 3 ครั ง้ ต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ และเครื่ องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ในกลุ่มทดลองภายหลังการใช้ โปรแกรม มีค่า Upper alpha ERD% เพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับก่อนใช้ โปรแกรมที่ตาแหน่ง F3, F4, F8, FP2, P4 (p < .05, p < .01, p <.05, p <.05, p
< .05 ตามลาดับ) 2) ก่อนการใช้ โปรแกรมกลุม่ ทดลองมีค่า Upper alpha ERD% ไม่แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม และ
3) ภายหลังการใช้ โปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่า Upper alpha ERD% เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุมที่ตาแหน่ง F3, F4, FP2, P4 (p < .05, p < .01, p <.05 และ p < .05 ตามลาดับ) จากผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่า โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ สามารถเพิ่มหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองได้
ดังนันควรน
้
าไปใช้ เป็ นทางเลือกในการพัฒนาหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองในผู้ใหญ่ตอนต้ นต่อไป
(วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 2562; 19(2): 82-94)

คาสาคัญ: การออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ, หน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง
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บทนา
หน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง (Executive function: EF) เป็ นการทางานขัน้ สูงของสมองซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการรู้ คิด การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ การรั บรู้ และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อมในสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ 1-2 โดยอาศัยกระบวนการทางปั ญญา (Cognitive process) ต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยน
การทางานของสมองตามสิ่งกระตุ้นที่ เปลี่ยนไป (Shifting) ความจาขณะทางาน (Working memory) การยับยัง้
ควบคุมอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม (Inhibitory control) ความยืดหยุ่นทางปั ญญา (Cognitive flexibility) การ
วางแผนการปฏิบตั ิ (Planning) เป็ นต้ น3-4 ดังนันหน้
้ าที่บริ หารจัดการของสมองจึงเป็ นทักษะที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสาเร็ จในชีวิตของมนุษย์
ความสามารถด้ านหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในเด็กช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี
ซึง่ เป็ น “หน้ าต่างของโอกาส (Window of opportunity)” แห่งการเรี ยนรู้ และทักษะต่าง ๆ ของหน้ าที่บริ หารจัดการ
ของสมองจะเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่ น และพัฒนาสูงสุดในวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ นอายุประมาณ 25-29 ปี
หลังจากนันจะเริ
้
่ มเสื่อมถอยลงตามอายุ5 แต่หน้ าที่บริ หารจัดการของสมองมนุษย์ก็สามารถพัฒนาได้ 6 ปั จจุบนั มี
งานวิจัยหลายชิน้ ชีใ้ ห้ เห็นถึงวิธีการพัฒนาหน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง เช่น การเล่นดนตรี 7 การฝึ กโปรแกรม
พัฒนาสมองทางหน้ าจอคอมพิวเตอร์ 8 การฝึ กสมาธิ9 การฝึ กเทควันโด10 และการออกกาลังกายบนลูว่ ิ่งไฟฟ้า11
การออกกาลังกาย (Exercise) เป็ นวิธีการหนึ่งที่นามาใช้ พฒ
ั นาหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ทัง้ นี ม้ ีหลายงานวิจัยได้ ข้อสรุ ปที่ ชัดเจนว่า การออกกาลังกายจะทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทัง้
โครงสร้ างและหน้ าที่การทางานของสมอง 12 ซึง่ อาจส่งผลเชิงบวกต่อหน้ าบริ หารจัดการของสมองได้ แต่ก ารออก
กาลังกายหลายชนิดกลับมีข้อจากัดด้ านร่ างกายที่ทาให้ บคุ คลไม่สามารถปฏิบตั ิได้ เช่น ผู้พิการขา ผู้ที่มีปัญหาข้ อ
เข่าเสื่อม ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่สามารถออกกาลังกายแบบหนักหน่วงได้ เป็ นต้ น ดังนันการหาวิ
้
ธีออกกาลังกายเพื่อ
พัฒนาหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองและช่วยลดข้ อจากัดด้ านร่ างกายดังกล่าว เช่น การออกกาลังกายแบบผสม
ฤๅษี ดดั ตนและโยคะ ย่อมเป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกที่ดีให้ กบั ประชาชนต่อไป
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดัดตนและโยคะ 13 บูรณาการมาจากท่าฤๅษี ดัดตน ( Rusie
Dutton)และโยคะ โดยฤๅษี ดดั ตนเป็ นการออกกาลังกายที่ใช้ หลักการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อต่าง ๆ การกด บีบ นวด
และดัดอวัยวะ และการบริ หารระบบหายใจเป็ นหลัก 14 ขณะที่โยคะ (Yoga) เป็ นการออกกาลังกายที่ประสานการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย การทาสมาธิ และการฝึ กหายใจ15 ทังนี
้ ้มีหลายงานวิจยั ที่บ่งชี ้ว่าฤๅษี ดดั ตน และโยคะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึง่ จะส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดไปเลี ้ยงอวัยวะต่าง ๆ
รวมทัง้ สมองเพิ่ มขึน้ และยังช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง ส่งผลดีต่อการทางานของสมอง รวมทัง้ หน้ าที่
บริ หารจัดการของสมองต่อไป16-19 ทังนี
้ ้การบูรณาการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดข้ อจากัดของการออกกาลัง
กายแต่ละวิธีได้ นอกจากนี ้การออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะยังสามารถปฏิบตั ิได้ ง่ายทาได้ ในทุก
อิริยาบถของคนไทย ไม่ต้องลงทุนด้ านอุปกรณ์สงู และมีความปลอดภัยต่อร่ างกายพอสมควร13
ผู้วิจยั ได้ ตระหนักถึงปั ญหาการลดลงของความสามารถด้ านหน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง ตามอายุที่เพิ่มขึ ้น
และจะเสื่อมถอยรุ นแรงในวัยผู้สงู อายุ จึงสนใจนาวิธีการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะมาช่วยเพิ่มหน้ าที่
บริ หารจัดการของสมอง เนื่องจากเป็ นการออกกาลังกายที่มงุ่ เน้ นการเสริ มสร้ างความแข็งแรงและชะลอการเสือ่ มของเซลล์

85
วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ปี ที่ 19 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2562
Journal of Sports Science and Technology Volume 19, No. 2, 2019
สมองซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อหน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง การวิจยั นี ้จะวัดหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองเฉพาะด้ านการ
ปรับเปลีย่ นการทางานของสมองตามสิง่ กระตุ้นที่เปลีย่ นไป (Shifting)3 จากการทากิจกรรม Wisconsin card sorting test
(WCST) บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เหมาะสมในการประเมินหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองส่วนหน้ า
(Frontal lobe) 3,20 โดยใช้ เทคนิ ค การวัด คลื่ น ไฟฟ้ า สมอง (Electroencephalography: EEG) และวิ เ คราะห์ จ ากค่ า
เปอร์ เซ็นต์อีอาร์ ดีของคลื่นแอลฟาระดับสูง (Upper Alpha ERD %) ซึ่งเป็ นช่วงความถี่ที่มีความสัมพันธ์ กบั กระบวนการรู้
คิด และเชื่อมโยงกับการยับยังและการกระตุ
้
้ นการทางานของสมอง 21 เพื่อสะท้ อนให้ เห็นตาแหน่งของสมองที่ได้ รับการ
กระตุ้นซึ่งเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สามารถยืนยันการทางานของสมองที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองได้
อย่างแม่นยา22

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะต่อการเพิ่มหน้ าที่บริ หารจัดการ
ของสมอง โดยการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้ใช้ แผนการวิจยั เชิงทดลองแบบ Pretest and posttest control group design โดยผ่านการรับรอง
จริ ย ธรรมการวิ จัย จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุษย์ ข องวิ ท ยาลัย วิ ท ยาการวิ จัย และ
วิทยาการปั ญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่รับรอง 029/2560
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร เป็ นนักศึกษาแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ชันปี
้
ที่ 2 - 3 ปี การศึกษา 2560 อายุ 20 – 25 ปี จานวน 85 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็ นอาสาสมัครนักศึกษาแพทย์ แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร
จังหวัดชลบุรี ชัน้ ปี ที่ 2 - 3 ปี การศึกษา 2560 ทัง้ เพศชายและหญิ ง อายุ 20 – 25 ปี จานวน 40 คน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 20 คน
1.3 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเข้ าร่ วมการวิจยั (Inclusion criteria)
1.3.1 มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มีความบกพร่ องในอวัยวะรับสัมผัส และความบกพร่ องอื่น ๆ ที่มีผลต่อการ
ใช้ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ
1.3.2 ถนัดมือขวา
1.3.3 ไม่มีประวัติการบาดเจ็บที่ศีรษะ หรื อเจ็บป่ วยทางระบบประสาท
1.3.4 ไม่มีประวัติการเจ็บป่ วยทางจิต การใช้ ยาทางจิตเวชที่สง่ ผลต่อระบบประสาท
1.3.5 เป็ นผู้ที่ไม่ได้ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ พิจารณาจากเกณฑ์ การออกกาลังกายสม่าเสมอ
อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที23
1.3.6 เข้ าร่ วมวิจยั ด้ วยความสมัครใจ และลงนามในเอกสารยินยอม
1.4 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างออกจากการวิจยั (Exclusion criteria)
1.4.1 กลุ่มทดลองระหว่างการทดลองไม่ประสงค์ที่จะเข้ าร่ วมการทดลองต่อไป หรื อมีเหตุใด ๆ ที่ทา
ให้ ไม่สามารถเข้ าร่ วมการทดลองต่อไปได้
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1.4.2 กลุม่ ทดลองไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการทดลอง
1.4.3 กลุม่ ตัวอย่างระหว่างการทดลองมีการออกกาลังกาย หรื อเล่นกีฬา
1.4.4 กลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลองมีความเจ็บป่ วย หรื อการเปลี่ยนแปลงด้ านสุขภาพ ทาให้ ขาด
คุณสมบัติตามเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเข้ าร่ วมการวิจยั ข้ อที่ 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4
1.5 การสุ่มตัวอย่าง ( Random selection) ใช้ วิธีแบ่งกลุ่มแบบชัน้ ภูมิ ( Stratified sampling) ตามชัน้ ปี ที่
ศึกษาและเพศ ได้ กลุ่มตัวอย่าง 40 คน แล้ วสุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ( Random assignment)
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample random) ด้ วยวิธีการจับฉลากรายชื่อเข้ ากลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20

คน ซึง่ เป็ นจานวนตัวอย่างต่อกลุม่ ที่เพียงพอในการวิจยั เชิงทดลอง24
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ดาเนินการทดลอง และเครื่ องมือที่ใช้
ในการประเมินหน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง มีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ดาเนินการทดลอง ได้ แก่
2.1.1 โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ ใช้ เวลาในการฝึ กประมาณ 77 นาที
ต่อครัง้ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยแบ่งการออกกาลังกายเป็ น 4 ช่วง ดังนี ้
1) การทาสมาธิ ( Meditation) เป็ นช่วงเตรี ยมจิ ตใจให้ นิ่ งสงบและผสานเป็ นหนึ่ง เดีย ว กับลม
หายใจ ช่วยให้ ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย มีความพร้ อมที่จะทากิจกรรมต่อไป ใช้ เวลา 2 นาที
2) การอบอุน่ ร่ างกาย (Warm up) ใช้ เวลารวมประมาณ 10 นาที มีจานวน 5 ท่า ได้ แก่ ท่าดัดตนแก้
ลมปวดศีรษะกับท่าแก้ ปวดท้ องขัดข้ อเท้ า ท่าดัดตนแก้ กล่อนและแก้ เข่าขัด ท่าดัดตนแก้ เมื่อยปลายมือปลายเท้ า
ท่าดัดตนแก้ ตะคริ วมือเท้ า และท่าดัดตนแก้ ไหล่ ขา กับแก้ เข่า ขา
3) การออกกาลังกาย (Exercise) ใช้ เวลารวมประมาณ 55 นาที มีจานวน 10 ท่า ได้ แก่ ท่าดัดตนแก้
วิงเวียนกับท่า Upavistha konasana ท่าดัดตนแก้ ลมต้ นขาและสันนิบาตตามัวกับท่า Janu sirsasana ท่าดัดตนแก้
ให้ หมดรากกับท่า Hanumanasana ท่าดัดตนแก้ จกุ กับท่า Ekapada rajakapotasana ท่าดัดตนแก้ ลมเลือดนัยน์ตา
มัวกับท่า Bhujangasana ท่าดัดตนแก้ โรคในอกกับท่า Supta padangusthasana ท่าดัดตนแก้ แน่นหน้ าอกแน่น
ท้ องกับท่า Prasarita padottanasana ท่าดัดตนแก้ ปัตฆาตตะคริ วกับท่า Prasvottanasana ท่าดัดตนแก้ คอเคล็ด
ไหล่ขดั กับท่า Virabhadrasana III และท่าดัดตนแก้ ลมในอก ในเอวกับท่า Utthita trikonasana
4) การผ่อนคลาย (Cool down) ใช้ เวลารวมประมาณ 10 นาที มีจานวน 5 ท่า เหมือนการอบอุ่น
ร่ างกาย
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สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ ในรู ปแบบไฟล์ PDF ได้ ที่ QR Code
ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 QR Code สาหรับการเข้ าไปดาวน์โหลดโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ
2.1.2 เสื่อโยคะ
2.1.3 นาฬิกา ยี่ห้อ Canon รุ่ น CT-40 (ประเทศจีน)
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินหน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง ได้ แก่
2.2.1 เครื่ องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่ น Neuroscan (ประเทศสหรัฐอเมริ กา) เชื่อมต่อกับโปรแกรม Curry
neuroimaging suite 7.0 และหมวกอิเล็กโทรดที่อ้างอิงระบบมาตรฐานสากล 10-20 ติดขัวไฟฟ้
้ า 60 ขัว้ และติดขัว้
อ้ า งอิ ง ที่ ผิ ว หนัง บริ เ วณกกหู ( Mastoid Process) ทัง้ สองข้ า ง โดยก าหนดความต้ า นทาน ( Impedance) แต่ล ะ
ขัว้ ไฟฟ้าน้ อยกว่า 30 กิโลโอห์ ม ค่าการกรองสัญญาณ (Band pass filter) ความถี่ต่าที่ 0.01 เฮิร์ต ความถี่สูงที่ 40
เฮิร์ต และอัตราการสุม่ วัดสัญญาณ (Sampling rate) ที่ 500
2.2.2 กิจกรรม Wisconsin card sorting test (WCST) จากโปรแกรม STIM2 บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีหาค่าความถี่ และร้ อยละ
3.2 เปรี ยบเที ยบค่าร้ อยละอีอาร์ ดีของคลื่นแอลฟาระดับสูง ( Upper alpha ERD%) ขณะทากิ จกรรม
WCST ระหว่างก่อนกับหลังใช้ โปรแกรมฯ ในกลุ่มทดลอง ด้ วยสถิติ Dependent t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05
3.3 เปรี ย บเที ย บค่ า Upper alpha ERD% ขณะท ากิ จ กรรม WCST ก่ อ นใช้ โ ปรแกรมฯระหว่ า งกลุ่ม
ควบคุมกับกลุม่ ทดลอง ด้ วยสถิติ Independent t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ .05
3.4 เปรี ย บเที ย บค่ า Upper alpha ERD% ขณะท ากิ จ กรรม WCST หลัง ใช้ โ ปรแกรมฯ ระหว่ า งกลุ่ม
ควบคุมกับกลุม่ ทดลอง ด้ วยสถิติ Independent t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ .05

ผลการวิจัย
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย 20 คน และเพศหญิ ง 20 คน มีลกั ษณะทั่วไปประกอบด้ วยอายุ การนอน
หลับโดยเฉลี่ย การออกกาลังกายในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โรคประจาตัว ประวัติ การบาดเจ็บที่ศีรษะหรื อสมอง
ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพจิต ถนัดมือขวา และความคมชัดของสายตา อยู่ในเกณฑ์ การคัดเลือกเข้ าร่ วมการวิจยั
ทังหมด
้
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปร
เพศ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
อายุ (ปี )
การนอนหลับโดยเฉลีย่ (ชัว่ โมง/วัน)
ไม่ได้ ออกกาลังกาย ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมา (คน)
ไม่มีโรคประจาตัว (คน)
ไม่มีประวัติการบาดเจ็บที่ศีรษะหรื อสมอง (คน)
ไม่มีประวัติเกี่ยวกับสุขภาพจิต (คน)
ถนัดมือขวา (คน)
ความคมชัดของสายตาปกติ (คน)

กลุม่ ทดลอง (n = 20)

กลุม่ ควบคุม (n = 20)

10
10
20.70 ± 0.80
7.10 ± 0.31
20
20
20
20
20
20

10
10
20.90 ± 1.12
7.15 ± 0.37
20
20
20
20
20
20

2. ผลการเปรี ยบเทียบค่า Upper alpha ERD% ขณะทากิจกรรม WCST ระหว่างก่อนกับหลังใช้ โปรแกรม
การออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดัดตนและโยคะในกลุ่มทดลอง พบว่า ภายหลังใช้ โปรแกรมมีค่าเฉลี่ย Upper
alpha ERD% เพิ่ ม ขึ น้ ทุ ก ต าแหน่ ง ขัว้ ไฟฟ้ า โดยมี 1 ต าแหน่ ง ที่ ค่ า เฉลี่ ย Upper alpha ERD% มากกว่ า ก่ อ นใช้
โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ได้ แก่ ตาแหน่ง F4 (t19 = -4.06, p < .01) ส่วนอีก 4 ตาแหน่ง มี
ค่าเฉลี่ย Upper alpha ERD% มากกว่าก่อนใช้ โปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ ตาแหน่ง F3 (t19
= -2.91, p < .05) , F8 (t19 = -2.27, p < .05), FP2 (t19 = -2.41, p < .05) และ P4 (t19 = -2.45, p < .05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่า Upper alpha ERD% ขณะทากิจกรรม WCST ระหว่างก่อนกับหลังใช้ โปรแกรม

การ
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ออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ ในกลุม่ ทดลอง จาแนกตามตาแหน่งขัวไฟฟ้
้ า (n = 20)
ตาแหน่ง
ขัวไฟฟ้
้ า
F3
F4
F7
F8
FP1
FP2
FZ
P3
P4
P7
P8
PZ

ก่อนฝึ ก
ˉx (%)
53.89
51.97
53.35
54.62
52.41
63.50
36.53
33.90
53.04
46.68
47.11
48.20

S.D.
20.15
24.64
27.08
19.56
26.22
19.28
26.35
27.70
24.50
20.16
27.07
24.16

หลังฝึ ก
S.D.
xˉ (%)
67.73 11.62
77.56 13.00
61.96 18.53
66.29 12.45
63.55 12.86
77.34 14.32
52.61 28.87
49.34 23.48
67.43 12.13
58.84 18.54
58.94 20.69
58.64 26.22

Mean
Difference
-13.84
-25.59
-8.61
-11.67
-11.14
-13.83
-16.07
-15.44
-14.39
-12.15
-11.83
-10.44

df

t

p

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

-2.91
-4.06
-1.68
-2.27
-1.77
-2.41
-1.99
-1.86
-2.45
-2.07
-1.58
-1.31

0.01
0.00
0.11
0.04
0.09
0.03
0.06
0.08
0.02
0.05
0.13
0.21

Effect
Size
1.19
1.97
0.46
0.94
0.87
0.97
0.56
0.66
1.19
0.66
0.57
0.40

3. ผลการเปรี ยบเทียบค่า Upper alpha ERD% ขณะทากิจกรรม WCST ก่อนใช้ โปรแกรมการออกก าลัง
กายแบบผสมฤๅษี ดัดตนและโยคะระหว่างกลุ่มควบคุมกับ กลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ ย Upper alpha ERD%
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบค่า Upper alpha ERD% ขณะทากิจกรรม WCST ก่อนใช้ โปรแกรมการออกกาลัง
กายแบบ
ผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลอง (n=40)
ตาแหน่ง
ขัวไฟฟ้
้ า
F3
F4
F7
F8

กลุม่ ควบคุม
S.D.
xˉ (%)
51.89
23.79
53.37
18.42
52.68
25.55
50.32
24.09

กลุม่ ทดลอง
S.D.
xˉ (%)
53.89
20.15
51.97
24.64
53.35
27.08
54.62
19.56

Mean
Difference
-2.00
1.40
-0.67
-4.30

df

t

p

38
38
38
38

-.287
.204
-.080
-.619

.776
.839
.937
.540
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตาแหน่ง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
Mean
t
p
df
ขัวไฟฟ้
้ า
Difference
S.D.
S.D.
xˉ (%)
xˉ (%)
PZ
47.80
25.48
48.20
24.16
-0.40
38
-.051
.959
FP1
50.08
29.42
52.41
26.22
-2.33
38
-.160
.873
FP2
65.50
18.08
63.50
19.28
1.99
38
.111
.912
FZ
34.53
28.17
36.53
26.35
-2.01
38
-.232
.817
P3
34.95
29.58
33.90
27.70
1.05
38
.115
.909
P4
54.56
29.67
53.04
24.50
1.52
38
.177
.861
P7
45.97
18.63
46.68
20.16
-0.71
38
-.116
.908
P8
48.56
35.56
47.11
27.07
1.45
38
.145
.886
4. ผลการเปรี ยบเทียบค่า Upper alpha ERD% ขณะทากิ จกรรม WCST หลังใช้ โปรแกรมการออกกาลัง
กายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ย Upper alpha ERD% ใน
กลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมทุกตาแหน่งขัว้ ไฟฟ้า โดยมี 1 ตาแหน่งที่ค่าเฉลี่ย Upper alpha ERD% ในกลุ่ม
ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ แก่ ตาแหน่ง F4 (t38 = -3.77, p < .01) และอีก
3 ตาแหน่งที่ค่าเฉลี่ย Upper Alpha ERD% ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ได้ แก่ ตาแหน่ง F3 (t38 = -2.91, p < .05) FP2 (t38 = -2.09, p < .05) และ P4 (t38 = -2.60, p < .05) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบค่า Upper alpha ERD% ขณะทากิจกรรม WCST หลังใช้ โปรแกรมการออกกาลัง
กายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลอง (n=40)
ตาแหน่ง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
Mean
Effect
df
t
p
ขัวไฟฟ้
้ า
Size
S.D.
S.D. Difference
xˉ (%)
xˉ (%)
F3
51.33
22.34 67.73 11.62
-16.40
38
-2.91
0.01
1.41
F4
55.75
22.38 77.56 13.00
-21.81
38
-3.77
0.00
1.68
F7
55.72
20.09 61.96 18.53
-6.23
38
-1.02
0.31
0.34
F8
56.77
23.06 66.29 12.45
-9.52
38
-1.63
0.11
0.76
FP1
56.30
20.59 63.55 12.86
-7.25
38
-1.34
0.19
0.56
FP2
64.87
22.49 77.34 14.32
-12.47
38
-2.09
0.04
0.87
FZ
37.97
22.45 52.61 28.87
-14.64
38
-1.79
0.08
0.51
P3
38.06
27.49 49.34 23.48
-11.28
38
-1.40
0.17
0.48
P4
53.77
20.18 67.43 12.13
-13.66
38
-2.60
0.01
1.13
P7
49.72
20.90 58.84 18.54
-9.11
38
-1.46
0.15
0.49
P8
45.81
24.73 58.94 20.69
-13.13
38
-1.82
0.08
0.63
PZ
45.97
25.03 58.64 26.22
-12.68
38
-1.56
0.13
0.48
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ค่า Upper alpha ERD% ขณะทากิจกรรม WCST ในกลุ่มทดลอง ภายหลังใช้
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะมากกว่าก่อนใช้ โปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย
ครอบคลุมขัวไฟฟ้
้ า 5 ตาแหน่ง ได้ แก่ F3, F4, F8, FP2 และ P4 ขณะที่ค่าUpper alpha ERD% ภายหลังใช้ โปรแกรม
ในกลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยครอบคลุมขัวไฟฟ้
้ า 4 ตาแหน่ง ได้ แก่ F3, F4, FP2
และ P4 ซึง่ ขัวไฟฟ้
้ า F3, F4, F8, FP2 นัน้ เป็ นตาแหน่งของเปลือกสมองส่วนหน้ า (Frontal lobe) ทังหมด
้ 25 ทังนี
้ ้สมอง
ส่วนหน้ า ได้ แก่ ดอร์ โซเลทเทอรัล พรี ฟรอนทัล คอร์ เท็กซ์ (Dorsolateral prefrontal cortex) ออร์ บิโท ฟรอนทัล คอร์
เท็กซ์ (Orbitofrontal cortex) และแอนทีเรี ย ซิงกูเลท คอร์ เท็กซ์ (Anterior cingulate cortex) นัน้ มีบทบาทสาคัญมาก
ที่สดุ ต่อการทาหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองด้ านการปรับเปลี่ยนการทางานของสมองตามสิ่งกระตุ้นที่เปลี่ยนไป 26
ขณะที่ขวั ้ ไฟฟ้า P4 นัน้ เป็ นตาแหน่งของเปลือกสมองส่วนกลีบข้ าง ( Parietal) ก็มีบทบาทสาคัญต่อการทาหน้ าที่
บริ หารจัดการของสมองเช่นเดียวกัน 27 การที่ค่า Upper alpha ERD% เพิ่มขึน้ แสดงว่าเปลือกสมองบริ เวณนัน้ มี
การขนส่ง กระแสประสาทในสมองเพิ่ มขึน้ หรื อพื น้ ที่ ส มองได้ รั บการกระตุ้น ซึ่งเป็ นภาวะที่ สนับสนุน ให้ มีการ
ดาเนินการกับข้ อมูลเพิ่มขึ ้น โดยขนาดของ Upper alpha ERD% จะแสดงถึงจานวนเครื อข่ายของระบบประสาทที่
เกี่ยวข้ องกับการทากิจกรรม ณ เวลานัน้ 28 จากผลการวิจยั ที่แสดงค่า Upper alpha ERD% เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ขวไฟฟ้
ั ้ า F3, F4, F8, FP2 และ P4 จึงเป็ นสิ่งบ่งชี ้ว่า สมองส่วนหน้ าและส่วนกลีบข้ างมีการทางานมากขึ ้น
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ ้นของหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองต่อไป
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ สัปดาห์ละ 3 วัน เป็ นเวลา 8
สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง มีค่า Upper alpha ERD% เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ขวั ้ ไฟฟ้า F3, F4, F8, FP2 และ
P4 อาจอธิบายได้ วา่ เนื่องจากกลไกของโปรแกรม 4 อย่าง ได้ แก่ การยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ การกดอวัยวะ การบริ หาร
ลมหายใจ และการทาสมาธิ ส่งผลให้ เพิ่มหน้ าที่บริ หารจัดการของสมอง โดย 1) เกิดความเสถียรต่อการจัดสรร
ความใส่ใจและคลายความเครี ยดในกระบวนการรวบรวมข้ อมูลของสมอง 29-30 2) เพิ่มความใส่ใจต่อสิ่งเร้ าที่มา
กระตุ้น ซึง่ เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองได้ โดยตรง 31 3) กระตุ้นการทางานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ การไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปสูส่ มองเพิ่มขึ ้น เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของร่ างแหประสาท (Neural network) และการเพิ่มแขนงเดนไดรท์ (Dendrite) ทาให้ มี
การรั บ และจัดเก็ บ ข้ อ มูล ดีขึน้ 32 และ 4) การเพิ่ มขึน้ ของปริ ม าตรสมองสี เ ทา ( Gray matter) ที่ ส มองส่วนหน้ า
โดยเฉพาะพรี ฟรอนทรั ลจะส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ ของจานวนเซลล์ประสาท มีการสร้ างและหลัง่ สารสื่อประสาท
เพิ่มขึ ้น เช่น อะเซติลโคลีน โดปามีน และนอร์ เอพิเนฟริ น 33 มีการเพิ่มการสร้ างสารกระตุ้นสมองที่เรี ยกว่า บีดีเอ็น
เอฟ (Brain-derived neurotrophic factor: BDNF) ซึ่งมีฤทธิ์ กระตุ้นให้ เซลล์ประสาทเกิ ดใหม่มากขึน้ ช่วยให้ เซลล์
ประสาทมีการจัดเรี ยงตัวใหม่ และมี การเปลี่ยนโครงสร้ างภายในเซลล์ประสาท ( Synaptic plasticity) ทาให้ การส่ง
สัญญาณประสาทที่จุดประสานประสาท ( Synapse) มีประสิทธิ ภาพสูงขึน้ 34 สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Ganpat
และคณะ ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของโยคะต่อสมรรถนะทางด้ านจิตใจในนักศึกษามหาวิทยาลัย จานวน 30 คน ทา
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองก่อนและหลังใช้ โปรแกรมเป็ นเวลา 21 วันผลการวิจัยพบว่า คลื่นแอลฟามีพลังงาน
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เพิ่มขึ ้น 57.85% (p<0.001)35

สรุ ปผลการวิจัย
การออกก าลังกายด้ วยโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดัดตนและโยคะ สัป ดาห์ ล ะ 3 วัน
ต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สามารถเพิ่มหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองได้ ดังนันควรน
้
าไปใช้ เป็ นทางเลือกใน
การพัฒนาหน้ าที่บริ หารจัดการของสมองในผู้ใหญ่ตอนต้ นต่อไป
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ควรเพิ่มการประเมินตัวแปรตามด้ วยวิธีวดั พารามิเตอร์ ทางสรี วิทยาอื่นๆ ที่มีผลมาจากการใช้ โปรแกรม
การออกกาลังกายแบบผสมฤๅษี ดดั ตนและโยคะ เช่น ระดับของสาร BDNF ตลอดจนสารสื่อประสาทที่สาคัญต่อ
กลไกการบริ หารจัดการของสมอง อาทิ โดปามีน อะเซติลโคลีน และนอร์ เอพิเนฟริ น เป็ นต้ น เพื่อช่วยเป็ นตัวชีว้ ดั
ทางชีวภาพ (Biomarkers) ที่ยืนยันกระบวนการเปลี่ยนแปลงการทางานของระบบประสาทกลาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสมองได้ แม่นยามากขึ ้น
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