
 

 

บทคัดย่อ 

บทน ำ: Office Syndrome เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่มีความสมัพนัธ์กับการท างานในผู้ที่ท างานใน
ส านักงานหรอืพนักงานออฟฟิศ โดยเฉพาะทีใ่ชค้อมพวิเตอรป์ระกอบการท างาน ในปัจจุบนัมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ทุกปี ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการท างานของประชากรลดลง กลุ่มอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิจากการใช้
คอมพวิเตอรใ์นการปฏบิตังิานทีพ่บบ่อย คอื กลุ่มอาการปวดจากกลา้มเนื้อและพงัผดื (Myofascial Pain 
Syndrome) ซึง่เป็นสาเหตุของอาการปวดมากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 78 โดยเฉพาะอย่างยิง่อาการปวดคอและ
บ่า เป็นกลุ่มอาการทีพ่บมากที่สุดในพนักงานทีท่ างานในส านักงาน ซึ่งส่งผลเสยีอย่างมากต่อคุณภาพ
ชวีติ เกดิความสญูเสยีดา้นระบบเศรษฐกจิและดา้นสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์: 1) เพื่อประเมนิประสทิธผิลของการออกก าลงักายแบบโยคะ ฤๅษีดดัตน และการยดื
กลา้มเนื้อต่ออาการปวดคอและบ่า และการเพิม่คุณภาพชวีติการท างานในกลุ่มพนกังานส านกังาน 
และ 2) เพื่อประเมนิประสทิธผิลของการออกก าลงักายแบบโยคะ ฤๅษดีดัตน และการยดืกลา้มเนื้อ ต่อ
การใชอ้อกซเิจนสงูสุด (VO2max) และสดัสว่นของไขมนัในรา่งกาย (Body fat percentage) 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั: เป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบสุ่มโดยมกีลุ่มควบคุม (Randomized Control Trial) 
กลุ่มประชากร คอื พนกังานส านกังานทีใ่ชค้อมพวิเตอรอ์ย่างน้อย 2 ชัว่โมงต่อวนั 4 วนัต่อสปัดาห ์และมี
อาการปวดคอและบ่าเป็นมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เข้ารบัการรกัษาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก และไดร้บัการวนิิจฉัยจากศลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส์ และแพทยแ์ผนไทยว่ามอีาการปวดคอและ
บ่า การสุ่มตวัอย่างโดยวธิอีาศยัความน่าจะเป็นอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยมผีูเ้ขา้ร่วม
วจิยัจ านวน 84 ราย แบ่งเป็นกลุ่มออกก าลงักายโยคะ 28 ราย ฤๅษดีดัตน 28 ราย และกลุ่มออกก าลงั
กายแบบยดืกล้ามเนื้อ 28 ราย แต่ละกลุ่มจะท าการออกก าลงักายครัง้ละ 45 นาท ีจ านวน 3 ครัง้ต่อ
สปัดาห์ (วนัที่ 1,3,5) เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ โดยมคีรูโยคะ ฤๅษีดดัตนและครูยดืกล้ามเนื้อเป็นผู้
ฝึกสอน และท าการประเมนิผล 3 ครัง้ คอื ครัง้ที่ 1 (baseline) สปัดาห์ที่ 2 และ สปัดาห์ที่ 4 ประเมนิ
ระดบัความปวด ดว้ยแถบวดัระดบัความรูส้กึ (Visual Analog Scale), ระดบัความรูส้กึกดเจบ็ (Pressure 
Pain Threshold), องศาการเคลื่อนไหวของคอ (Cervical Rang Of Motion), ประเมนิความเขม้ขน้ของ
การออกก าลงักาย (VO2max, RPE, Body Fat Percentage and BMI) และประเมนิระดบัคุณภาพชวีติ
การท างาน (WHOQOL-BREF-THAI)  วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์  และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ one-way 
analysis of variance 
ผลกำรวิจยั: การศกึษาวจิยัครัง้นี้พบว่าการออกก าลงักายทัง้ 3 อย่าง ไดแ้ก่ โยคะ ฤาษดีดัตน และการ
ยืดกล้ามเนื้อ มีประสิทธิผลในการลดอาการปวดคอและบ่าได้ และยงัช่วยเพิม่สมรรถภาพทางกาย
ร่างกาย ส่งผลดตี่อหวัใจและระบบไหลเวยีนเลอืด เมื่อฝึกเป็นประจ าจะช่วยควบคุมน ้าหนักได้ และยงั
เพิม่ระดบัคุณภาพชวีติการท างาน จงึเป็นการออกก าลงักายทีเ่หมาะส าหรบัพนกังานส านกังาน  
 
 
ค ำส ำคญั: โยคะ, ฤาษดีดัตน, ยดืกลา้มเนื้อ, ปวดคอและบ่า, สมรรถภาพทางกาย, คุณภาพชวีติการ
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ABSTRACT 

Introduction: Office syndrome is a group of illnesses related to the action of those computers 
workers resulting the efficacy reduction. Nowadays it is likely to increase every year, decreasing 
population productivities. The most common group of computer-induced injuries is Myofascial 
pain syndrome around 78% of pain, especially neck and shoulder pain. It is the most common 
syndrome among office workers, affecting significant negative impact on quality of life, 
economic and public health losses. 
Objectives: 1) To assess the effectiveness of Yoga, Ruesidadton and stretching exercise of 
neck and shoulder pain improving quality of life of office syndrome workers who have 
myofascial pain syndrome. 2) To assess the effectiveness of Yoga, Ruesidadton and stretching 
exercise on maximum oxygen consumption (VO2 max) and body fat percentage. 
Research Methodology: Randomized control trials with a demographic group of office 
workers who use computers at least 2 hours a day, 4 days a week, and have neck and shoulder 
pain for at least 3 months who came to healthcare center, Thai Traditional Medicine  and 
Integrative Medicine Hospital, Department of Thai Traditional Medicine and Alternative  
Medicine, who had been confirmed diagnosis of having neck and shoulder pain by Orthopedist 
and Applied Thai Traditional Medicine  Doctor. Simple random sampling was used to allocate 
84 cases participants, then divided into 3 groups: Yoga 28 cases, Ruesidadton 28 cases and 
Stretching exercises 28 cases, each of them performed 45 minutes exercises 3 times a week   
(at days 1th, 3th, 5th) for a period of 4 week each .There were 3 special instructors of Yoga, 
Ruesidadton and stretching exercises teaching each particular group and assessing 3 times:    
1st time baseline, 2nd week 2, 3rd week4, assessing pain levels with visual analog scales,  
pressure pain thresholds, cervical range of motion, and intensity assessment ( VO2max, RPE 
,Body Far Percentage, MBI and Quality of Life Assessment ( WHOQOL-BREF-THAI) analyze data 
with descriptive statistics including frequency, percentage, standard deviation and chi-square 
testing, and inferred statistics using one-way analysis if variance. 
Result: This study found that all these three exercises were effective in reducing neck and 
shoulder pain and improving physical fitness. Good effects on the heart and circulatory system, 
when practicing regularly, they helped to control weight and increases the quality of life 
slightly different between each type but not statistically significant different. So it is suggested 
that for those computer workers with mentioned health problems these 3 exercises are ideal 
exercises to help them. 
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