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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย เพื่อ
เพิ่มความม่ันคงของลําตัวตอระดับความม่ันคงแกนกลางรางกายและการรับรูความรูสึกปวดบริเวณ
หลังในนักกีฬายกน้ําหนักไทยรุนเยาวชนโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมเง่ือนไขควบคุม ทําการ
ทดสอบในนักกีฬายกน้ําหนักระดับเยาวชนรวมท้ังสันจํานวน 12 คน อายุเฉลี่ย 15.2±2.95 โดยกลุม
ออกกําลังกายจะไดรับการฝก 3 วันตอสัปดาห เปนระยะเวลาทั้งส้ิน 6 สัปดาห ทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ Wilcoxon Signed Rank test และ Mann-Whitney U test ผลการทดสอบคาของระดับ
ความรูสึกของอาการปวดหลัง (VAS) กอนและหลังการฝก โดยใช Visual Analogue Scale พบวา
ระดับความรูสึกของอาการปวดหลัง (VAS) ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาของระดับความรูสึก
ของอาการปวดหลังลดลง ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ การทดสอบคาระดับการรับความรูสึกเจ็บปวด
ดวยแรงกด (PPT) กอนและหลังการฝก โดยใช Pressure algometer ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
พบวาคาระดับการรับความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกดในกลุมทดลองมีคาเพิ่มข้ึน กลุมควบคุมมี
แนวโนมในการรับแรงกดไดลดลง แตไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคาความมั่นคงของกระดูกสัน
หลังและเชิงกราน (LPST) กอนและหลังการฝก โดยใชวิธีการทดสอบของ Wohlfahrt พบวาระดับ
ความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานในกลุมทดลองไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนกลุมทดลองมี
คาเพิ่มข้ึนเล็กนอย ซ่ึงไมพบความแตกตางกันทางสถิติ  
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed to compare the effect of trunk stability exercise program 
between pre-and post-training programs on core stability level and pain perception over the back 
area in the Thai junior weightlifters.  A total of twelve Thai junior weightlifters (15.2±2.95 yrs) 
participated in the study.  Participants were divided into the exercise group and the control group.  
The exercise group participated the trunk stability program 3 times a week for 6 weeks.  Wilcoxon 
Signed Rank test and Mann-Whitney U test were utilized for analyses.  The result demonstrated 
that pain visual analogue scale (VAS) decreased in both groups, however no significant difference 
between groups.  Pressure pain threshold (PPT) increased in the exercise group, but the control 
group showed the tendency of reduction.  However, the statistics did not show a significant 
difference among the exercise and the control group for PPT.  Core stability test by Wohlfahrt 
method demonstrated no change in the exercise group but showed the trend of increasing in the 
control group, however the statistics revealed no significant difference between groups.   

 
 
 
 
 

 


