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บทคัดย่อ
จุ ดประสงค์ของการศึกษาคือ เปรียบเทียบผลระยะสั้นของการออกกาลังกายทั่วไปและการออกกาลังกายเพื่ อ
ความมั่นคงของกล้ ามเนื้อสะบักต่อการเปลี่ยนแปลงมุมศีรษะและคอ และความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อคอและกล้ ามเนื้อ
สะบัก ในนักศึกษาทันตแพทย์ช้นั ปี ที่ 4 อาสาสมัคร 74 คน ผ่านเกณฑ์การคัดเข้ าและถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มตามตาราง
เรียน กลุ่มแรก 38 คนได้ รับการออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงของกล้ ามเนื้อสะบัก กลุ่มสอง 36 คนได้ รับการออกกาลัง
กายทั่วไป การออกกาลังกายทั้งสองใช้ เวลา 15 นาทีต่อครั้ง กระทา 2 ครั้งต่ อวัน โดยนาการออกกาลังกายเข้ าไปคั่น
ระหว่างช่วงพักของการฝึ กปฏิบตั ิ ความถี่การออกกาลังกาย 1 ครั้งต่ออาทิตย์ กระทาทั้งหมด 1 เดือน การประเมินตัวแปร
ต่างๆกระทาก่อนหลังสิ้นสุดการได้ รับโปรแกรมออกกาลังกายไปแล้ ว 1 เดือน ผลการศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่า
ความแข็งแรงกล้ ามเนื้อของกลุ่มก้ มศีรษะ กล้ ามเนื้อเซอร์ราตัสแอนทีเรียร์ กล้ ามเนื้อมิดเดิลทราปี เซียส และกล้ ามเนื้อโล
เวอร์ทราปี เซียสเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้ นมุมศีรษะและคอของกลุ่มที่ได้ รับการออกกาลังกายเพื่อ
ความมั่นคงของกล้ ามเนื้อสะบักเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผล
การศึกษาพบเฉพาะความแข็งแรงกล้ ามเนื้อมิดเดิลทราปี เซียสของกลุ่มออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงของกล้ ามเนื้อสะบัก
มีกาลังมากกว่ ากลุ่มออกกาลังกายทั่วไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุปว่าการออกกาลังกายทั้งสองแบบที่ค่ัน
ระหว่างการฝึ กงานทางคลินิกสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงกล้ ามเนื้อก้ มคอและกล้ ามเนื้อสะบักบางมัดได้ ไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม การออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงของกล้ ามเนื้อสะบักเท่านั้นที่มผี ลต่อการเพิ่มมุมของศีรษะและคอ
คาสาคัญ: มุมศีรษะและคอ การออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงของกล้ ามเนื้อสะบัก
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Abstract
The purpose of this study was to compare short term effect between scapular stabilized exercise and general
exercise on alternation of craniovertebral angle and neck and scapular muscle strength in the 4th year of dentist
students. Seventy four participants were recruited and divided into two groups by section of clinical studying. Thirty
eight participants were performed scapular stabilized exercise and thirty five participants were performed general
exercise, respectively. These exercises are inserted during clinical practice period which are performed 15 minutes
per time, 2 times per day, and once a week in 1 month. All of measurements were tested before and one month
follows up. After short term training strength of craniocervical flexors, serratus anterior, middle trapezius, and lower
trapezius muscle were increased significantly when compared within group, except only craniovertebral angle was
increased significantly in scapular stabilized exercise group. When compared between groups, middle trapezius
muscle strength in scapular stabilized exercise group was increase significantly. In conclusion, both types of
exercises can improve muscle strength in some neck and scapular muscles similarly. However, scapular stabilized
exercise can improve craniovertebral angle.
Keywords: craniovertebral angle, scapular stabilization exercise
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