


วิทยานิพนธ

เร่ือง

การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

Developing the Exercise Model for Promotion Quality of Life of the Elderly

โดย

นางสาวมยุรี  ถนอมสุข

เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อความสมบูรณแหงปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)

พ.ศ. 2549

ISBN 974-16-1675-9







กิตติกรรมประกาศ
“การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ” สําเร็จได

อยางภาคภูมิใจเปนผลจากผูวิจัยไดรับคําแนะนําอันมีคุณคาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยเฉพาะ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน ประธานกรรมการที่ปรึกษาไดช้ีแนวทางในการเขียนวิจัย
ที่เหมาะสม แนะนาํแนวทางในการทาํงาน ตรวจสอบและแกไขงานนีอ้ยางละเอยีดและประณตีเพือ่  
คณุภาพของงานวจิยั  อีกทั้งรองศาสตราจารย ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ  กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก ได
ตรวจสอบความถูกตอง เสริมจุดออนของงานวิจัย และเติมประเด็นสําคัญ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ
และคุณคาของงานวิจัย ตลอดจน  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิบูลย   ชลานันท  กรรมการที่ปรึกษา
วิชารองที่ไดกรุณาแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของงานนี้ 
และรองศาสตราจารย ดร.สุนันท  สังขออง  ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย ที่ใหคําแนะนําและตรวจแกไข
ขอบกพรอง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่สละเวลาในการตรวจเครื่องมือวิจัยและแนะนํา
ส่ิงที่เปนประโยชนตอผูวิจัย ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยพิสมัย หาญมงคลพิพัฒน  ที่ไดกรุณา
ชวยเหลือแนะนาํการวเิคราะหขอมลูและสถติ ิขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.อนวุตั ิคณุแกว  อาจารยวไิล คชศลิา
ที่ไดกรุณาแนะนําวิธีการอธิบายคาขอมูลตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ขอขอบคุณ 
นางสุปราณี  สระทองฮวม  พรอมครอบครัว และ นางสาวอรุณรัตน  ศรีชูศิลป ที่กรุณาชวยเหลือ
ดานการพิมพรูปเลมวิทยานิพนธ

ผูวิจัยกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงแสน และผูอํานวยการโรงพยาบาล
จนัทรเุบกษา กราบขอบพระคณุผูสูงอายชุมรมผูสูงอาย ุ โรงพยาบาลกาํแพงแสน และผูสูงอายชุมรม     
ผูสูงอายุโรงพยาบาลจันทรุเบกษาทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหการเก็บขอมูลคร้ังนี้ ขอขอบคุณ   
คณุละออ  ดอกไมศรีจนัทร  รท.หญิง สมวรรณ  บญุญานสุนธ  ทีใ่หความชวยเหลืออยางดยีิง่ตลอดมา
จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทถายทอดวิชาความรู 
ความเมตตากรุณา พรอมทั้งอบรมสั่งสอนใหคําแนะนํา และชวยเหลือในการศึกษาดวยดีเสมอมา 
และขอขอบพระคุณเจาของตํารา เอกสาร งานวิจัยทุกเลมที่ผูวิจัยไดใชศึกษาคนควาในการทําวิจัย

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสราวุฒิ  และคุณแมประไพศรี  ถนอมสุข  คุณผุสดี  
กิตติถาวร  คณุศรณัยา  คลายสอน  ตลอดจนพีน่องและเพือ่น ๆ ทกุคนทีไ่ดใหกาํลังใจใหความรกัความ
หวงใย อยางดยีิง่ตลอดมา

คณุประโยชนใด ๆ ทีพ่งึมจีากการทาํวทิยานพินธ เลมนี ้ ผูวจิยัขอมอบแดผูมพีระคณุทกุทานที่
กลาวมาทั้งหมด

มยุรี  ถนอมสุข
พฤษภาคม  2549



(1)

สารบัญ
หนา

สารบัญตาราง (5)

สารบัญภาพ                 (10)

บทที่ 1  บทนํา 1
ความสําคัญของปญหา 1
วัตถุประสงคของการวิจัย 6
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 6
ขอบเขตของการวิจัย 6
นิยามศัพท 8

บทที่ 2  การตรวจเอกสาร 10
ภาวะความมีอายุ 12

ความหมายของผูสูงอายุ 12
ทฤษฎีเกี่ยวกับความมีอายุ 13
การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ 22
ปญหาจากภาวะสูงอายุ 29

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 32
ประโยชนของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 32
หลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 37
ขอควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 38
รูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 40
ประเภทการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 44
หลักพื้นฐานการออกกําลังกายเฉพาะผูสูงอายุ 48
อุปสรรคที่ทําใหผูสูงอายุไมออกกําลังกาย 53
ขอจํากัดในการออกกําลังกายในผูสูงอายุ 55
การสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุออกกําลังกาย 56
การฝกสมรรถภาพทางกาย 58



(2)

สารบัญ  (ตอ)

หนา

คุณภาพชีวิต 59
ความหมายคุณภาพชีวิต 60
แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต 62
เกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิต 69
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 71
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 73
การสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 74

การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 74
หลักการพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกาย 79
ปจจัยรวมในการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกาย 84
การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 85
การประเมินโปรแกรมการออกกําลังกาย 93
การประเมนิคาความหนักในการออกกําลังกาย
จากการรับรูสัมผัส(RPE) 95
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุ 98

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 107
งานวิจัยในประเทศ 107
งานวิจัยตางประเทศ 116

บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 129
ขั้นที่ 1  การสรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 129
ขั้นที่ 2  ตรวจสอบตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 127
ขั้นที่ 3  สรางคูมือประกอบรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชวีิตสําหรับผูสูงอายุ 137

Administrator
 133



(3)

สารบัญ  (ตอ)

หนา

ขั้นที่ 4  ทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุกอนนําไปใชจริง (Pilot study) 133
ขั้นที่ 5  การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 142
ขั้นที่ 6  ขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุฉบับสมบูรณและรายงานผล 149
ขั้นที่ 7  การจัดทําคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอาย ุฉบับสมบูรณและรายงานผล 152
สถิติที่ใชในการวิจัย 154

บทที่ 4  ผลการวิจัยและขอวิจารณ 150
ผลการวิจัย 150
ขอวิจารณ 190

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 208
สรุปผลการวิจัย 208
ขอเสนอแนะ 213

เอกสารและสิ่งอางอิง 214

ภาคผนวก 242
ภาคผนวก  ก  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ 243

ภาคผนวก  ข แบบประเมินคาความหนักในการออกกําลังกาย
ดวยการรับรูทางสัมผัส (RPE Scale) 250

ภาคผนวก  ค เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 253
ภาคผนวก  ง ขอมูลประเมินเครื่องมือในการวจิัย 256

Administrator
 140

Administrator
157

Administrator
157

Administrator
199



(4)

สารบัญ  (ตอ)

หนา

ภาคผนวก  จ คูมือการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอายุ 264

ภาคผนวก  ฉ รายนามผูเชี่ยวชาญ 308
ภาคผนวก  ช หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย 313

ประวัติการศึกษา 319



(5)

สารบัญตาราง

ตารางที่ หนา

1 ใชแบบทดสอบความคลองตัวยืดหยุนสําหรับผูสูงอายุ
ประกอบดวย 4 รายการ 98

2 แสดงการทดลองใชตนแบบการออกกําลังกาย 133

3 แสดงเกณฑการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกาย
จากการรับรูทางสัมผัส (RPE)  ที่ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจาก 
ACSM (1995: 391) 135

4 แสดงระดับความเชื่อถือไดและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 146

5 ผลการศึกษาหลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 157

6 ผลการศึกษากระบวนการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 158

7 จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสม
ตามหลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 160

8 จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรูปแบบทาการออกกําลังกาย 162

9 จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของเวลาที่ใชในกระบวนการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 164

10  ผลการปฏิบัติทาการออกกําลังกายจากผูสูงอายุ จํานวน 5 คน 165



(6)

สารบัญตาราง  (ตอ)

ตารางที่ หนา

11  แสดงผลการทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 167

12  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของทาอบอุนรางกาย
ของผูสูงอายุ 170

13  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของทาบริหารรางกาย
ของผูสูงอายุ 171

14  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของทาผอนคลายรางกาย
ของผูสูงอายุ 172

15  แสดงผลการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกาย
จากการรับรูทางสัมผัส (RPE) 174

16  แสดงกระบวนการใชรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 181

17  ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุของกลุมตัวอยาง 182

18  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูสึกตอตนเอง 
ของผูสูงอายุกอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 
และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 183



(7)

สารบัญตาราง  (ตอ)

ตารางที่ หนา

19  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูสึกตอชีวิต 
ของผูสูงอายุกอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 
และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 185

20  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลองตัวยืดหยุน
ของผูสูงอายุ กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 
และ หลังการทดลองสัปดาห 8 187

21   การวิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 
และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 188

22  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
เปนรายคูภายในกลุมกอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 
และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 189

23  แสดงผลการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกาย
จากการรับรูทางสัมผัส (RPE) 191

24  ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุของกลุมขยายผล 191

25  การวิเคราะหความแปรปรวนความคลองตัวยืดหยุนของผูสูงอายุ 
กลุมขยายผล กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 
และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 193



(8)

สารบัญตาราง  (ตอ)

ตารางที่ หนา

26  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย ความคลองตัวยืดหยุน 
ผูสูงอายุเปนรายคูภายในกลุมของกลุมขยายผล กอนการทดลอง 
หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 194

27  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือจากผูนํากลุมขยายผล 195

28   แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอายุโดยวิธีการสัมมนากลุม(Focus Group) 196

ตารางผนวกที่

1  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 7 ทาน ของแบบทดสอบ ความคลองตัวตอความยืดหยุน 
สําหรับผูสูงอายุ 257

2 ผลการตรวจสอบคุณภาพคูมือรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 259

3 ผลการแสดงคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบประเมิน
ความรูสึกตอตนเองโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน 260

4 ผลการแสดงคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบประเมิน
ความรูสึกตอชีวิตโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน 261



(9)

สารบัญตาราง  (ตอ)

ตารางผนวกที่ หนา

5 แสดงคาความเชื่อถือได ของแบบประเมินความรูสึกตอตนเอง
โดยกลุมผูสูงอายุที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 262

6 ผลการแสดงคาความเชื่อถือได ของแบบประเมินความรูสึกตอชีวิต
โดยกลุมผูสูงอายุที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 263



(10)

สารบัญภาพ

ภาพที่ หนา

1 กรอบแนวคิดการวิจัย 9

2 แสดงอุปสรรคของการออกกําลังกายผูสูงอายุ 54

3 องคประกอบของคุณภาพชีวิต ซ่ึงทางผูวิจัยใชเปนตนแบบ
ในการทําเกณฑเพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 68

4 ปจจัยดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอม ความหมายของชีวิต 
คุณภาพชีวิตและผลสะทอนกลับ 69

5 สรุปขั้นการสรางตนแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
(ดําเนินการระหวาง 2 มถุินายน ถึง 3 กรกฎาคม 2548) 132

6 สรุปขั้นการตรวจสอบตนแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
(ดําเนินการระหวาง 6 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2548) 136

7 สรุปขั้นสรางคูมือประกอบรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
(ดําเนินการระหวาง 4 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2548) 139

8 สรุปขั้นการทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
(ดาํเนินการระหวาง 1 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2548) 141



(11)

สารบัญภาพ  (ตอ)

ภาพที่ หนา

9 ขั้นตอนกระบวนการของการไดมา ซ่ึงกลุมตัวอยาง 143

10  สรุปขั้นการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
(ดําเนินการระหวาง 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548) 148

11 สรุปขั้นขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ(ดําเนินการระหวางวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2548 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2549) 151

12 ขั้นตอนการสนทนากลุม 153

13 สรุปขั้นการจัดทําคูมือรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ฉบับสมบูรณ
และรายงานผล (ดําเนินการระหวาง 28 กุมภาพันธ 
ถึง 13 มีนาคม 2549) 154

ภาพผนวกที่

1 เดินสลับกรวย 8 ฟุต 244

2 การวัดความออนตัวของหัวไหล 245

3 นั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้ 246

4 แบบทดสอบเอี้ยวตัว-แตะ 247



(12)

สารบัญภาพ  (ตอ)

ภาพผนวกที่ หนา

5 ทาเตรียมบริหารรางกาย 273

6 ปฏิบัติทาย่ําเทาสลับซาย-ขวา 273

7 ทาเอนตัวไปดานขาง 274

8 ทาบริหารสวนหลัง 275

9 ทาบริหารแขน มือและนิ้วมือ 276

10 ทาบริหารลําตัวดานขาง 277

11 ทาบริหารหัวไหลดานบน 278

12 ทาบริหารขอมือ และขอเทา 279

13 ทาบริหารลําตัว 280

14 ทาหมุนขอมือและขอเทา 281

15 ทาคอเคลื่อนไหว 283

16 ทายืนแกวงแขนขึ้น-ลง 284

17 ทาเดิน 4 มุม 285



(13)

สารบัญภาพ  (ตอ)

ภาพผนวกที่ หนา

18 ทากาวแตะซาย-ขวา พรอมเหวี่ยงแขน 286

19 ทาทรงตัวดานขาง 287

20 ทายอยืดแอนตัว 288

21 ทาเหยียดแขนโยกตัว 289

22 ทาชี้สลับขาง 290

23 ทาตั้งวงบนลาง 291

24 ทาบริหารแขนไหลซาย-ขวา 292

25 ทาเอียงตัวลูลม 293

26 ทาเอนตัวสลับแขน 294

27 ทาชูมือกมลงแตะพื้น 295

28 ทาบริหารระบบหายใจ 297

29 ทาบริหารคอ 298

30 ทาบริหารเอวและลําตัว 299



(14)

สารบัญภาพ  (ตอ)

ภาพผนวกที่ หนา

31 ทาบริหารขอเทาทรงตัว 300

32 ทาบริหารไหลและคอ 301

33 ทาบริหารกลามเนื้อตนแขน 302

34 ทาบริหารไหล ขอมือ และลําตัว 303

35 ทาบริหารลําตัวและแขน 304

36 ทาบริหารลําตัว 305

37 ทาทรงตัวเหยียดแขน 306



บทท่ี 1

บทนํา

ความสําคัญของปญหา

ความกาวหนาของการแพทยและการสาธารณสุขของประเทศมีผลทําใหอัตราประชากร
ไทยมีจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว โครงสรางประชากรของประเทศไทย
กําลังเคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวาภาวะประชากรสูงอายุ ซ่ึงการเขาสูภาวะประชากรสูงอายุมีผลตอ
สภาพทางสังคมสภาวะเศรษฐกิจและการจางงานตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและ
สังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว ในป พ.ศ.2503 สัดสวนของประชากรสูงอายุไทย       
ตอประชากรทัง้หมดเทากบัรอยละ 4.6 และไดเพิม่เปนรอยละ 9 ในป พ.ศ. 2543 โดยในป พ.ศ. 2553
และ พ.ศ. 2563  สัดสวนประชากรสงูอายไุดรับการคาดหมายวาจะเพิม่ขึน้ถึงระดบัรอยละ 11 และ 15
ตามลําดับ ตามเกณฑของสหประชาชาติไดกําหนดวาเปนภาวะประชากรสูงอายุเมื่อประชากรนั้น      
มสัีดสวนของประชากรทีม่อีาย ุ65 ปขึน้ไปมากกวารอยละ 7 ของประชากรทัง้หมด ดงันัน้ประชากรไทย
จะเขาสูระยะภาวะประชากรสูงอายุตามเกณฑสหประชาชาติ ในป พ.ศ.2547-2548 (คณะกรรมการ
การสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ, 2545: 7)  จากอัตราการเพิ่มจํานวนของผูสูงอายุที่มี
แนวโนมสูงขึ้น สงผลกระทบตอโครงสรางทางสังคมและครอบครัว การดูแลสุขภาพอนามัยรวมถึง
มีผลอยางมากตอนโยบายและแผนงาน ดานสาธารณสุขของประเทศ (สํานักงานนโยบายและ       
แผนงานสาธารณสุข, 2540)

ปญหาสาํคญัของผูสูงอาย ุ คอืเร่ืองสขุภาพ ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของรางกายหลายอยาง   
ที่สงผลตอระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ที่สังเกตไดชัดเจน เชน ความอดทน ความวองไว และ
ความแขง็แรงลดลง อัตราการเสือ่มสมรรถภาพของผูสูงอายสูุงขึน้ตามวยัของผูสูงอาย ุ Morrow et. al.
(2000: 255-263)  กลาววารางกายของผูสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมสภาพตามวัย 
กลาวคือ กลามเนื้อเหี่ยวลีบเนื่องจากขาดการใชงาน กระดูกผุและเปราะงาย ขอตอตาง ๆ เสื่อม      
น้ําหลอเล้ียงขอลดลง เกิดภาวะขอติดแข็ง ขออักเสบ ประสิทธิภาพการทํางานของสมองและ
ประสาทอตัโนมตัลิดลง เกดิความคดิทีเ่ชือ่งชา สูญเสยีการควบคมุการทรงตวั ทาํใหความสามารถใน 
การปฏบิตักิิจกรรมและความวองไวลดนอยลง เคลื่อนไหวรางกายไดลําบากจนบางครั้งอวัยวะที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวทํางานไมสัมพันธกัน ซ่ึงสอดคลองกับ (วิไลวรรณ, 2533: 60) พบวา 
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ความยืดหยุนของปอดลดลง การเคลือ่นไหวของผนงัทรวงอกถกูจาํกดั การระบายอากาศของปอด และ
ประสทิธภิาพการทํางานของหัวใจลดลง ทําใหรูสึกเหนื่อยงาย เมื่อปฏิบัติกิจกรรมปกติ และยังพบวา
หลอดเลือดแคบลง ความยืดหยุนของหลอดเลือดเสียไป ทําใหระดับความดันโลหิตสูงขึ้นและถา    
ผูสูงอายขุาดการฟนฟแูละพฒันาสขุภาพของตนเอง จะกอใหเกดิความเจบ็ปวยเรือ้รัง ทาํใหสมรรถภาพ
ทางกายลดลงกวาที่ควรจะเปน จากจํานวนของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองกระตุน
ใหมีการออกกําลังกาย เพื่อใหผูสูงอายุ มีอายุสูงขึ้นอยางมีคุณภาพ  อยางไรก็ตามปรากฏวา เกือบ
รอยละ 75 ของผูสูงอายุที่มไิดมกีารออกกาํลังกาย จะกอใหเกดิโรคเร้ือรังตาง ๆ ดงันี ้ โรคหวัใจ      
ความดนัโลหติสงู  โรคเบาหวาน  เปนลมงาย โรคกระดกูพรนุ โรคมะเรง็บางอยาง และมคีวามสญูเสยี
เกี่ยวกับมวลกลามเนื้อและกระดูก ความออนตัวบริเวณขอตอ และความทนทานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ความสูญเสียดังกลาวนี้ถามีมากขึ้นจะทําใหระบบหัวใจมีปญหา ซ่ึงลักษณะเชนนี้
จะนําไปสูอาการสุขภาพเสื่อม ความเครยีดและการหางเหินจากสังคม เมื่อกอนมีคนคดิกนัวา ความ
สูญเสยีดานความฟตของรางกาย เปนลักษณะทีม่อิาจหลกีเลีย่งไดในวยัชรา 20 ปทีผ่าน มงีานวจิยัหลายช้ิน
สรุปวา การออกกาํลังกายอยางสม่าํเสมอ  สามารถลดอตัราเสีย่งการเกดิโรคของผูสูงอายุไดและมีผล
ใหความฟตของรางกายดข้ึีนอยางนาพอใจ ขอสรปุดงักลาวนีส้ามารถนาํไปใชไดกบัผูสูงอายโุดยรวม
ไมวาจะมีความฟตอยูแลวหรือออนแอความจริงแลวผูสูงอายุที่มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
สามารถมีความแขง็แรงขึน้พอ ๆ กนั ผูใหญทัว่ไปทีย่งัไมสูงอาย ุ  สภาพทีม่คีวามแขง็แรงและอดทนของ
รางกายดีขึ้นนี้จะนําไปสู การทําหนาที่ในชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นดวย กรณีที่ผูสูงอายุบางคนที่รวมฝก
ใหม ๆ และยงัไมแขง็แรงจะสามารถเดนิไดโดยไมมอุีปกรณ หรือแตงตวัเองไดหรือทาํกจิกรรมตาง ๆ
ไดอยางคลองแคลวขึ้น

การออกกําลังกาย กอใหเกิดผลดีอยางมากในหลายๆ ดาน ทั้งทางดานสุขภาพ และสังคม 
ดวยลักษณะดังกลาวนี้จึงมีการตื่นตัวเร่ืองการออกกําลังกาย จนทําใหรัฐบาลไดกําหนดนโยบาย        
พื้นฐานแหงรัฐในการพัฒนาคุณภาพของคนไววา “ใหประชาชนมีการออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น” โดยไดกําหนด “นโยบายเรงดวนในการสรางหลักประกันสุขภาพถ่ัวหนาเพื่อลดรายจาย
ของประเทศและประชาชนในการดูแลสุขภาพ และเพื่อเปนการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ        
สาธารณสุขที่ไดรับมาตรฐานอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544: 18) ซ่ึงนโยบายดังกลาวนี้ครอบคลุมคือการเรงรัดสงเสริม           
การออกกําลังกาย โดยถือวาการออกกําลังกายเปนปจจัยพื้นฐานในการสรางสุขภาพ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2531: 34)
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กิจกรรมการออกกําลังกาย ชวยสงเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และ ชะลอความเสื่อม
ของรางกาย (ดํารง, 2536: 23) เพิ่มความสามารถทางรางกายของผูสูงอายุ เปนการดํารงไวซ่ึงความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ คลายความตึงเครียด กระตุนการทํางานของกลามเนื้อของกลามเนื้อปอดและ
ระบบไหลเวยีนของโลหติใหมปีระสทิธภิาพ และชวยสรางเสรมิใหรางกายสมบรูณ สําหรับผูสูงอายุ
(เกษม และกุลยา, 2545: 48)  ซ่ึงสอดคลองกับสทุธิชัยที่กลาววาการออกกําลังกายทําให สมรรถภาพ
การทํางานดีขึ้นชวยรักษาโรคบางอยางเชน อาการปวดเมื่อย อาการเครียด สงเสริมสุขภาพจิต ถามี
การออกกําลังกายอยูเสมอ จะสงผลทําใหหัวใจแข็งแรงมีขนาดโตขึ้นและมีประสิทธิภาพหัวใจดีขึ้น 
(สุทธิชัย, 2536: 178) การออกกําลังกายของคนสูงอายุสามารถทําได และไดผลดีคลาย ๆ กับคน
หนุมสาว แตตางกันที่ปริมาณ แตผลที่ไดรับจากการออกกําลังกายอาจนอยกวาและเกิดชากวา

การออกกําลังกายมีประโยชนในทุกดานตอผูสูงอายุที่ปกติและผูสูงอายุที่เจ็บปวยทางดาน
รางกายพบวา ผูสูงอายุปกติที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มมากขึ้น 
อวยัวะตาง ๆ ทาํหนาทีไ่ดดขีึน้ ศกัดิฐ์าพงษ  (2540: 36) ไดรายงานวาการฝกออกกาํลังกายสปัดาหละ    
3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที  นาน 12 สัปดาหในผูสูงอายุปกติ นอกจากมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้นแลว 
การทาํงานของหลอดเลอืดและหวัใจยงัมปีระสิทธภิาพเพิม่มากขึน้ Mazzeo (1994: 992-1008)  พบวา
การออกกําลังกายแบบฝกความอดทน (endurance training) ในผูสูงอายุปกติจะสงผลให กลามเนื้อ
หัวใจเพิ่มขนาดและมีความแข็งแรงขึ้น การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดและเลือด ไปเลี้ยง
กลามเนื้อหัวใจดีขึ้น ปริมาณเลือดออกจากหัวใจเพิ่มมากขึ้น อวัยวะตาง ๆ ในรางกายไดรับเลือดไป
เล้ียงอยางเพียงพอ ลดอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจ และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและตอ
เนื่องในผูสูงอายุทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลงและความตานทานของหลอดเลือดสวนปลายลด
ลง มีผลทําใหความดันโลหิตลดลง เชนเดียวกับรายงานของ Schilke (1991: 4-7) พบวา ผูสูงอายุที่มี
อายุระหวาง 60-69 ป เมื่อออกกําลังกายจะมีผลทําใหความดันโลหิตลดลง นอกจากนี้ในผูสูงอายุที่มี
ประวัติเปนความดันโลหิตสูงระดับออนถึงปานกลางการออกกําลังกายจะชวยลดระดับความดัน
โลหิตทั้งความดันซีสโตลิคและความดันไดแอสโตลิคถึงแมวาจะลดความดันโลหิตลงไดไมถึงระดบั
ปกตแิตชวยใหใชยาควบคมุความดนัโลหตินอยลง (Arroll and Beaglehole, 1992: 439)

กิจกรรมการออกกําลังกายจะแตกตางกันไปตามสุขภาพและความสามารถของผูสูงอายุ        
แตละบุคคล วิธีของการออกกําลังกายจะตองอยูในขอบขายความสามารถทางรางกายของผูสูงอายุ       
ที่จะทนได วิธีการออกกําลังกายควรจะเปนประโยชนโดยตรงตอรางกาย จิตใจอยางนอยตองทําให
เกิดความกระฉับกระเฉงขึ้นในตัวผูสูงอายุ เชนเดียวกันกับสุกัญญา และ สืบสาย (2540: 1-2)               
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ไดสรุปไววา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่งเพราะการออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ สามารถทําใหระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดลดลงและระดับของ HDL เพิ่มขึ้น

การเลือกออกกําลังกายที่ถูกวิธีจะเพิ่มความแข็งแรงใหกับหัวใจ ทําใหเซลลเนื้อเยื่ออวัยวะ
และระบบการทํางานของรางกายเกิดการพัฒนาและเพิ่มระบบไหลเวียนโลหิต แมการออกกําลังกาย
อยางถกูตองจะเปนประโยชนตอรางกายและจติใจกต็าม จากการศกึษาของบรรล ุ ศริิพานชิ (2542: 24)  
พบวา มผูีสูงอายจุาํนวนหนึง่ขาดการออกกาํลังกายถงึรอยละ 39.5 ลักษณะการออกกาํลังกาย สวนใหญ
เปนการออกกาํลังกายอยางเบาสปัดาหละ 2 คร้ังขึน้ไป รอยละ 33.4 ชนดิของการออกกาํลังกายสวนใหญ
เปนการเดนิเลน รอยละ 53.9 ของผูสูงอายทุัง้หมด Pawlson and Koshes (1985: 322-325) ไดกลาวถึง
ความเชื่อของผูสูงอายุตอการออกกําลังกายวา อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และเปนสิ่งไมจําเปน 
เพราะงานที่กระทําอยูประจําถือวาเปนการออกกําลังกายเพียงพอแลว และขณะออกกําลังกายอาจ
เกิดการบาดเจ็บ หรือกระทบกระเทือนตอการทํางานของหัวใจได บางคนยังมีความเชือ่อีกวา วยัทีม่ี
อายมุากขึน้ควรออกกาํลังกายใหนอยลง อาจจะเปนกจิกรรมเบา ๆ ปฏิบตันิาน ๆ คร้ัง จึงจะไมเกิดโทษตอ
สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขในฐานะองคกรระดับประเทศที่มีหนาที่รับผิดชอบตอสุขภาพ        
ของประชาชนของประเทศ จึงไดกําหนดแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ จัดทําประกาศ วิสัยทัศน 
นโยบายและเปาหมาย ในสวนที่เกี่ยวของกับการสรางสุขภาพโดยการออกกําลังกาย ดังนี้ 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2546: 44)

1. สงเสริมสนับสนุนใหมีชมรมสรางสุขภาพอยางนอย 1 ชมรมตอ 1 หมูบาน โดยมีการ
ออกกําลังกายเปนกิจกรรมพื้นฐานของชมรม

2. สงเสริมสนับสนุนใหสถานที่ทํางาน สถานที่ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จดัตั้ง
ชมรมสรางสุขภาพ โดยมีการออกกําลังกายเปนพื้นฐาน

3. สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางหรือปรับปรุงสวนสาธารณะ 
หรือสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหประชาชนทุกกลุม
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4. สงเสริมใหสถานศึกษาทุกระดับสนับสนุนใหนักเรียนและเอกชนมีการออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ

5. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนทุกกลุมวัย ออกกําลังกายดวยรูปแบบตาง ๆ อยางนอย 
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกําลังกายที่ประยุกตศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูสูงอายุ จากชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 150 คน ซ่ึงเปนผูสูงอายุเพศชาย จํานวน 76 คน ผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน  
74 คน อายุระหวาง 60-85 ป  เกี่ยวกับการออกกําลังกาย พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ มีความตองการ
การออกกําลังกายเนื่องจาก ทําใหรางกายแข็งแรง ชะลอความเสื่อม จิตใจแจมใส และลดความเสี่ยง
ตอโรคตาง ๆ สําหรับวธีิการออกกาํลังกายทีผู่สูงอายตุองการมากทีสุ่ด ไดแก แอโรบคิประกอบเพลง และ
กายบรหิาร  แมวากระทรวงสาธารณสขุจะมกีารกาํหนดนโยบายไวอยางชดัเจน และผูสูงอาย ุ จะสนใจ 
แตจากการประมวล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการออกกําลังกาย สําหรับผูสูงอายุใน
ประเทศไทย ปรากฏวา ไดมีการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสมกับวยั 
เพศ และสขุภาพรางกายแตละบคุคล แตการออกกาํลังมใิชเพือ่การพฒันาความแขง็แรง ดานรางกายแต
ยังหมายถึงการนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวย โดยเฉพาะชวงอายุ 65 -70 ป ซ่ึงเปนชวงวัยที่มี            
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจมาก กุลยา  (2545: 10) กลาววา ผูสูงอายุเปนวัยที่ตองใชเวลาในการ
เขาใจตนเอง ในแตละชวงปที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะมีอายุอยูในชวง 65-70  ป ผูสูง
อายุจะทอแทมากที่สุด ตองการการยอมรับและกําลังใจ ซ่ึงจากแผนภาพของ Ruge (1987) บงชี้ให
เหน็วาผูสูงอายตุัง้แต 65  ปขึน้ไป จะถดถอยจากงาน แยกตวั เบือ่หนาย เปนโรคเศรา เหงา บางคนตาย          
ซ่ึงจากขอมูลนี้ เปนตัวบงชี้วาควรมีการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะกับผูสูงอายุ ในชวงวัยดังกลาวนี้ เพื่อ
ใหมองเหน็คณุภาพชวีติในตน ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาและหารปูแบบการพฒันา เพือ่แกปญหาผูสูงอายุ
ทัง้นีเ้พือ่ใหผูสูงอาย ุ สามารถนาํรูปแบบการออกกาํลังกาย จากผลการวจิยันีไ้ปใชในการออกกาํลังกาย
เพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการพัฒนา
รูปแบบการออกกําลังกาย ที่เปนนวัตกรรมการออกกําลังกายสําหรับคนทุกเพศทุกวัยในชวงลักษณะ
แบบเดียวกันตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  ที่มีอายุ 65-70 ป

2. ศึกษาผลของการออกกําลังกายที่มีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเกี่ยวกับความรูสึกที่ดี
ตอตนเองและชีวิต และความคลองตัวยืดหยุน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ไดรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุที่ไดผานการตรวจสอบประสิทธิภาพ         
โดยการทดลองใชในสภาพจริง จึงเปนรูปแบบที่สามารถนําไปใชในการสงเสริมการออกกําลังกาย 
โดยเนนการสรางคุณภาพชีวิต ใหกับผูสูงอายุ ไดอยางมีประสิทธิผล อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากรของประเทศตามแนวนโยบายแหงรัฐ ซ่ึงจะเปนแนวทางเลอืกออกกาํลังกายใหเหมาะสม
กบัสภาพวยัของผูทีต่องการออกกาํลังกายไดอยางเหมาะสม และเกดิประโยชนสูงสดุ ซ่ึงไมแตรางกาย
แตรวมถึงจิตใจดวย

2. รูปแบบการออกกาํลังกายทีผู่วจิยัพฒันา จะเปนแนวทางรกัษาสขุภาพผูสูงอายไุมใหเสือ่ม
ในวัยอันควร

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตไวดังนี้

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 2 กลุม ดังนี้

กลุมที่ 1 ผูสูงอายุ ชาย และ หญิง ที่มีอายุระหวาง 65-70 ป

กลุมที ่2  ผูเชีย่วชาญ ประกอบดวย ผูเชีย่วชาญดานพลศกึษา ผูเชีย่วชาญดานวทิยาศาสตรกฬีา 
ผูเชีย่วชาญดานแพทยอายรุกรรม ผูเชีย่วชาญดานแพทยแผนไทย  ผูเชีย่วชาญดานผูสูงอาย ุ ผูเชีย่วชาญ
ดานจิตวิทยา และผูเชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด
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2. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ         
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น

ตวัแปรตาม  คอื  คณุภาพชีวติสาํหรับผูสูงอาย ุประกอบดวยความรูสึกตอตนเอง ความรูสึก
ตอชีวิต และความคลองตัวยืดหยุน

3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ใชเวลา 32 สัปดาห

ขั้นที่ 1 สรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ระยะเวลา 4 สัปดาห

ขั้นที่  2  ตรวจสอบตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ระยะเวลา 4 สัปดาห

ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอายุ ระยะเวลา 4 สัปดาห

ขั้นที่ 4  ทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชวีิตสําหรับผูสูงอายุ
ระยะเวลา 2 สัปดาห

ขั้นที่ 5  ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอายุ ระยะเวลา 8 สัปดาห

ขั้นที่ 6 ขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ระยะเวลา 8 สัปดาห

ขั้นที่ 7 จัดทําคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ฉบับสมบูรณ ระยะเวลา 2 สัปดาห
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

4.1 รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุที่ผูวิจัยพัฒนา
4.2 แบบประเมินคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุเกี่ยวกับความรูสึกตอตนเอง
4.3 แบบประเมินคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุเกี่ยวกับความรูสึกตอชีวิต
4.4 แบบประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)
4.5 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ

นิยามศัพท

“ผูสูงอายุ” หมายถึง ผูที่มีอายุระหวาง 65-70 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง

“การพัฒนา” หมายถึง การสรางรูปแบบหรือวิธีการใหมตามจุดประสงคดวยการวิจัยและ
พัฒนาซึ่งในการวิจัยนี้หมายถึง การสรางวิธีการและขั้นตอนการออกกําลังกายที่สามารถสงเสริม 
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ดวยกระบวนวิธีวิจัย

“รูปแบบการออกกําลังกาย” หมายถึง วิธีการและขั้นตอนการออกกําลังกายที่สอดคลองกับ
วัยและขอจํากัดของผูสูงอายุ 65-70 ป ที่ผูสูงอายุสามารถปฏิบัติได โดยกิจกรรมที่ปฏิบัติจะเนนให       
ผูสูงอายเุกดิความรูสึกทีด่ตีอตนเอง ความรูสึกทีด่ตีอชีวติ และความคลองตวัยดืหยุน ซ่ึงในการวจิยันี้
เรียกวา คุณภาพชีวิต

“คุณภาพชวีิต” หมายถึง คนที่มีชีวิตที่ดีและมีความสุขทั้งทางรางกาย สังคม และอารมณ 
ในงานวิจัยนี้ คุณภาพชีวิตจะเนนเกี่ยวกับ ความรูสึกและการรับรูที่ดีของผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง   
65 -70  ป ที่มีตอตนเอง ตอชีวิต และความคลองตัวยืดหยุน

“ความรูสึกที่ดีตอตนเอง” หมายถึง การแสดงออกของผูสูงอายุที่บงบอก การยอมรับตนเอง 
สามารถใชศกัยภาพตนเองในการดาํเนนิชวีติ มคีวามสนใจ เขาใจ ในการสมัฤทธิผ์ลทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง
รับรูความมัน่ใจในตนเอง รับฟงความคดิเหน็ของผูอ่ืน รับรูวาตนมชีีวติอยูอยางอสิระ มคีวามปลอดภยั
และมั่นคงในชีวิต

“ความรูสึกที่ดีตอชีวิต” หมายถึง การรับรูสภาพจิตใจของตนเอง ไมเจ็บปวยทางกาย ไมมี
ปญหาสุขภาพจิต มีการรับรู ความคิด ความจํา รับรูเร่ืองความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่น มีการ
ดําเนินชีวิตอยางสุขภาพดี มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค
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“ความคลองตัวยืดหยุน” หมายถึง ความสามารถของรางกายในการปรับปรุงสุขภาพ        
ทกุสวนของรางกายใหดขีึน้ มอิีสระจากโรคไมเจบ็ปวย มคีวามสมดลุและความคลอง มคีวามออนตวั
และเคลื่อนไหวไดมากที่สุด ไมเปนภาระของผูอ่ืน สามารถชวยเหลือตนเองได ทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และสามารถดํารงชีวิตกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธภิาพ

“RPE”  (Rating of Perceived Exertion) หมายถงึ แบบประเมนิคาความหนกัการออกกาํลังกาย
จากการรับรูทางสัมผัส ซ่ึง Borg ไดกําหนดเกณฑ การประเมินเปนหมวดหมู (Category Rating)
จากคา 0-10

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

การสรางตนแบบ
การออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ

ขั้นที่ 1

ตรวจสอบตนแบบ
การออกกําลังกาย

ขั้นที่ 2

การสรางคูมอืรูปแบบ
การออกกําลังกาย

ขั้นที่ 3

  การทดลองใช
  รูปแบบการ
  ออกกําลังกาย

ขั้นที่ 6

การหาประสทิธภิาพ
รูปแบบการ
ออกกําลังกาย

ขั้นที่ 5

การขยายผลรปูแบบ
การออกกําลังกาย

ขั้นที่ 4

การจัดทําคูมือการ
ออกกําลังกายฉบับ

สมบูรณ

ขั้นที่ 7

พัฒนารูปแบบ
การออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ

ผลวิจัย



บทท่ี 2

การตรวจเอกสาร

ในการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ       
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามลําดับตอไปนี้

1. ภาวะความมีอายุ

- ความหมายของผูสูงอายุ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับความมีอายุ
- การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
- ปญหาจากภาวะสูงอายุ

2. หลักการ ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

- ประโยชนของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
- หลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
- ขอควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
- รูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
- ประเภทการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
- หลักพื้นฐานการออกกําลังกายเฉพาะผูสูงอายุ
- อุปสรรคที่ทําใหผูสูงอายุไมออกกําลังกาย
- ขอจํากัดในการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
- การสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุออกกําลังกาย
- การฝกสมรรถภาพทางกาย
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3. คุณภาพชีวิต

- ความหมายคุณภาพชีวิต
- แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต
- เกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิต
- เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

4. การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

- การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกาย
- ปจจัยรวมในการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกาย
- การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
- การประเมินโปรแกรมการออกกําลังกาย
- การประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส(RPE)
- แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุ

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

- งานวิจัยในประเทศ
- งานวิจัยตางประเทศ
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ภาวะความมีอายุ

ความหมายของผูสูงอายุ

คาํวา “ผูสูงอาย”ุ (Elderly)ไดมกีารบญัญตัขิึน้ครัง้แรกในประเทศไทยโดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์
สิทธิสุนทร ในการประชุมระหวางแพทยอาวุโสและผูสูงอายุจากวงการตางๆ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2505 (สุรกุล, 2541: 5) และคําวา ผูสูงอายุ หมายถึง ผูสูงอายุจากอายุจริงที่ปรากฏคือ นับอายุ
60 ป ขึน้ไปเปนเกณฑและเปนวยัผูสูงอาย ุสอดคลองกบั ผูสูงอายตุามคาํจาํกดัความของมตสิมชัชาโลก
องคการสหประชาชาติ ซ่ึงมีสมาชิกจากประเทศตางๆ โดยประชุมที่นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เมือ่ พ.ศ. 2525 ใหความหมายคาํวา ผูสูงอายวุาหมายถงึบคุคลทีม่อีาย ุ60 ปขึน้ไป และใชเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก ดังนั้นใครก็ตามเมื่อมีอายุถึง 60 ป ก็ถือวาเขาสูความเปนผูสูงอายุ ซ่ึงกระทรวง
สาธารณสุขไดจําแนกวัยของผูสูงอายุตามระดับอายุ ดังนี้

กลุมที่ 1 ผูสูงอายุวัยเร่ิมตน (อายุ 60-70 ป) ในวัยนี้ผูสูงอายุสวนใหญ มีสุขภาพอนามัย ที่อยู
ในสภาพชวยตัวเองไดและเปยมไปดวยประสบการณชีวิต จึงสามารถที่จะมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะการดูแลผูสูงอายุในวัยอ่ืน ๆ โดยผานโครงสรางกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ หรือ
โครงสรางหลักทางสังคมอื่น ๆ

กลุมที่ 2 ผูสูงอายุในวัยกลาง (อายุ 70-80 ป) ผูสูงอายุในวัยนี้กวาครึ่ง ยังมีสภาพทางสุขภาพ
ที่ชวยตัวเองได กิจกรรมที่ควรสงเสริมไดแก การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในกลุมนี้ ไมวาจะเปนการ
ดูแลดานอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน โดยผูสูงอายุในวัยเร่ิมตน และบุตรหลานจะเปนผู        
ดูแลนอกเหนือจากการดูแลตนเอง

กลุมที ่ 3 ผูสูงอายวุยัสุดทาย (อายมุากกวา 80 ปขึน้ไป) ผูสูงอายวุยันีไ้มวาจะอยูในสถานทีใ่ด
หรือแมในครอบครัว จะมีความรูสึกกดดันทางจิตใจที่ตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน ตองทนตอสภาวะ        
เสื่อมถอยของสุขภาพ ผูสูงอายุในกลุมนี้สวนใหญจะตองไดรับการดูแลจากผูสูงอายุในวัยอ่ืน ๆ และ
บุตรหลาน ที่สําคัญที่จะตองไมละเลย คือ การดูแลทั้งกายและจิตใจ (อางถึงใน วีรจิต, 2540: 7-8)
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Hall (1976: 56) ไดจําแนกตามความหมายของผูสูงอายุ ตางออกไปเปน 4 ลักษณะ ดังนี้

1. ความสูงอายุตามปฏิทินอายุ (chronological aging) หมายถึง การสูงอายุจากการใชอายุ
ตามกาลเวลาเปนเครื่องบอกอายุ

2. ความสูงอายุตามสภาพรางกาย (biological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางดาน
สภาพ และหนาที่การทํางานของรางกายอยางมาก จากการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ลดนอยลง

3. ความสูงอายุตามสภาพจิตใจ (psychological  aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในหนาที่
ของการรับรู แนวคิด ความจํา สติปญญา การแกปญหา ลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฎในระยะตาง ๆ 
ของชีวิตแตละคนที่มีอายุเพิ่มขึ้น

4. ความสูงอายุตามสภาพสังคม (sociological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาท 
หนาที่ สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เชน ครอบครัว ชุมชน ในหนาที่การงาน

สุรกุล (2541: 6-7)  ไดกลาววาเกณฑการพิจารณาผูสูงอายุโดยใหพิจารณาจาก อายุจริงที่  
ปรากฎ  การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และ การเปลี่ยนแปลง  บทบาททาง
สังคม

สรุป ผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ถือวาเขาสูความเปนผูสูงอายุ แบงเปน 3 กลุม 
คือ กลุมผูสูงอายุวัยเร่ิมตน อายุ 60-70 ป กลุมผูสูงอายุวัยกลาง อายุ 70-80 ป และกลุมผูสูงอายุวัย        
สุดทาย อายุมากกวา 80 ปขึ้นไป

ทฤษฎีเก่ียวกับความมีอายุ

จากการศึกษาทางชีวภาพ จะเห็นไดวาปรากฎการณของความสูงอายุมีความหมาย         
กวางขวางมาก มีกระบวนการเกิดและปจจัยที่มีผลตอการเกิดความสูงอายุตาง ๆ กัน ไมสามารถที่จะ
อธิบายไดดวยทฤษฎใีดทฤษฎหีนึง่เทานัน้ ตองอาศยัหลาย ๆ ทฤษฎมีาประกอบกนั ทฤษฎคีวามสงูอายุ
ประกอบดวย
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1. ทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพ (biological theory)
2. ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคม (psychosocial theory)

ทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพ

นักชีววิทยาหลายทาน ไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพและไดตั้งหลักเกณฑ
ของทฤษฎีความสูงอายุไวหลายทานเชน

Rockstein and Sussman (อางถงึใน ศรีเรือน, 2536: 16-21) กลาวถึงหลักของทฤษฎคีวามสงูอายุ
วา อวยัวะทกุสวนของรางกาย จะเปลีย่นแปลงไปตามความสงูอายใุนอตัราไมเทากนัและในแตละคน 
จะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะชนิดเดียวกัน ไมเทากันดวยเชนกัน โดยไดตั้งขอสมมุติฐานและ
แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษีความสูงอายุดังนี้  กระบวนการความสูงอายุของคน เร่ิมขึ้นตั้งแตปฏิสนธิ

การเกิดความสูงอายุของแตละบุคคลจะแตกตางกัน ขึ้นกับสภาวะตาง ๆ เชน พันธุกรรม 
สังคม จติวทิยา และเศรษฐกจิ ความสงูอายเุปนชวงสดุทายของชวีติ เปนระยะทีก่ลไกของการซอมแซม
ไมสมดลุ ไมมใีครหลกีเลีย่งความตายได เมือ่อายมุากขึน้ ๆ  กระบวนการของความสงูอายทุางชวีภาพ
จะแตกตางกันไปตามหนาที่การทํางานของอวัยวะ เชน อัตราการกรองของไตเมื่ออายุมากขึ้น       
จะแตกตางกันไปในแตละบุคคล เพราะอัตราการทํางานของเซลลในแตละคนจะแตกตางกัน           
การทํางานของระบบใดระบบหนึ่งในรางกายอาจจะลดลงมาก เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกัน
ระบบอื่น ๆ ของรางกายอาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใหเห็นก็ได นอกจากนี้ Rockstein and Sussman 
ยังไดตั้งทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพ ซ่ึงแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

1. ทฤษฎีความสูงอายุที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม  มีการศึกษาหลายทฤษฎีที่พบไดแก

1.1  ทฤษฎีพันธุกรรมทั่วไป (general genetic theory)

กลาวถึงอายุขัยของสัตวแตละชนิดจะมีอายุนานไมเทากัน ทั้งนี้จะถูกกําหนดขึ้น
โดยรหัสทางพันธุกรรม เชน แมลงหวี่ มีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 1 วัน หนู 2-3 ป สุนัข 12 ป มา 25 ป 
และมนุษย 70 ป สําหรับผูหญิงจะมีอายุยืนกวาผูชายโดยเฉลี่ยประมาณ 8 ป ลักษณะทางเพศ               
ถูกกาํหนดขึน้โดยเพศชายจะมโีครโมโซม XY สวนเพศหญงิมโีครโมโซม XX และเนือ่งจากเพศหญงิ
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มีโครโมโซม X มากกวาเพศชาย จึงทําใหมีอายุยืนยาวกวา นอกจากนี้ยังพบวาครอบครัวใดที่มี
บรรพบุรุษที่มีอายุขัยยืนยาวบุคคลในครอบครัวนั้นก็จะมีอายุขัยยืนยาวดวยเชนกัน แตถามีการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมก็จะมีผลทําใหรหัสพันธุกรรม ซ่ึงเปนตัวกําหนดอายุขัย เปลี่ยนไปได
เชนกัน

1.2 ทฤษฎีพันธุกรรมในเซลล (cellular genetic theory)

ยีน (gene) เปนตัวควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม เรียงตัวอยูบนโครโมโซมยีน
จําเพาะคูหนึ่งซึ่งหนวยหนึ่งมาจากพอและอีกหนวยหนึ่งมาจากแมเปนตัวกําหนดลักษณะหนึ่ง ๆ 
ของคน สวนประกอบทางเคมีของยีนคือ DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) ซ่ึงควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม โดยควบคุมการสรางเอ็นไซม ซ่ึงก็คือ ควบคุมการสรางโปรตีน เนื่องจากเอ็นไซมทุกตัว
มีโปรตีนเปนองคประกอบที่สําคัญ ยีนยังควบคุมสวนประกอบที่จะทําหนาที่เปนรหัสพันธุกรรม 
(genetic code) ฉะนั้นถาโมเลกุลของ DNA ถูกทําลายไปจะทําใหสารประกอบตาง ๆ อยูผิดตําแหนง
ไปได ยีนก็จะมีความผิดปกติเอ็นไซมที่สรางโดยการควบคุมของยีนที่ผิดปกติก็อาจจะมีนอย หรือ
ไมทําหนาที่ก็ได มีผลใหปฏิกิริยาในรางกายที่ตองอาศัยเอ็นไซมตัวนี้มาเกี่ยวของก็จะเกิดขึ้นไดนอย 
หรือเกิดไมไดเลย การทําหนาที่ของเซลลก็จะเสียไป และในที่สุดเซลลก็จะมีความผิดปกติเกิดขึ้น
และตายได

1.3 ทฤษฎีการผาเหลา (domatic mutation theory)

เกิดขึ้นเนื่องจากรังสีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของ DNA และเปนตัวเรงใหแกเร็วขึ้น 
ในป 1959 Curtis และ Gebhard  ไดทําการทดลองกับหนู พบวา เมื่อหนูไดรับรังสี จะทําใหจํานวน
โครโมโซมผิดปกติ และมีจํานวนมากขึ้น สวนหนูที่ไมไดรับรังสีก็จะเจริญเติบโตตามปกติ และมี
อายุขัยนานกวาเกือบ 1 เทา รังสีทําใหเซลลชนิดที่สามารถแบงตัวไดเกิดการผาเหลาขึ้น เชน เซลล
ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเซลลเยื่อบุผิวของลําไสและผิวหนัง การผาเหลาจะพบได         
ภายหลังที่มีการแบงเซลลในรุนตอไป เนื่องจากมีความผิดพลาดในการจําลอง สวนเซลลชนิดที่         
ไมสามารถแบงตัวไดอีก เชน เซลลประสาท เซลลกลามเนื้อลายก็จะเสื่อมโทรมเร็วข้ึน และก็ตายไป
ในทีสุ่ด สวนสตัวเล้ียงลูกดวยนม ถาไมไดรับรังสเีลย จาํนวนของเซลลทีม่กีารผาเหลาจะพบไดนอยมาก
เซลลทีไ่มรับรังสจีะมกีารทาํลายของ DNA ซ่ึงภายในเซลลจะมกีลไกในการซอมแซมดวยแตจะชากวา
การทําลาย ทําใหเซลลตายในที่สุด
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1.4 ทฤษฎีความผิดพลาด (error theory of aging)

ภายในนิวเคลียสของเซลลจะมีรหัสพันธุกรรม ซ่ึงเปนโครงสรางของโมเลกุลของ 
DNA รหัสพันธุกรรมจะถูกคัดลอก และแปลอีกหลายขั้นตอนจึงจะไดโมเลกุลของโปรตีนหรือ        
เอ็นโซมตัวสุดทาย โปรตีนที่เกิดขึ้นจะประกอบดวยกรดอะมิโน ซ่ึงจะมีการสรางบนไรโบโซม 
(ribosome) รหัสพันธุกรรมจาก DNA ซ่ึงจะถายทอดไปยังไรโบโซมจะตองอาศัยโมเลกุล RNA 
(Ribo Nucleic Acid) ทีเ่รียกวา m-RNA (messenger-RNA) ฉะนัน้ถามคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ในขัน้ตอน
ของการถายทอดขอความในการสังเคราะหโปรตีนหรือเอ็นไซม จะทําใหมีการจําลองโปรตีนหรือ
เอ็นไซม ซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติผิดไปจากเดิม และไมสามารถทําหนาที่ดังเดิมได เปนเหตุให
เซลลมอีายแุละตายในทีสุ่ด นอกจากนีพ้บวาเอน็ไซม สวนใหญจะทาํหนาทีไ่ดนอยลงเมือ่อายมุากขึน้
ในขณะที่เอ็นไซมบางชนิดจะทําหนาที่ไดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้พบไดมาก ในวัยหนุมสาว
อัตราการเกิดความผิดพลาดจะเปนไปอยางชา ๆ ตอเมื่ออายุมากขึ้น ๆ อัตราการเกิดจะเปนเร็วขึ้น  
ทําใหเซลลไมสามารถทํางานไดตามปกติ ตอมาเซลลก็จะตาย (Forber, 1981: 19)

2. ทฤษฎีความสูงอายุที่ไมเกี่ยวกับพันธุกรรม (nongenetic cellular theory)

ทฤษฎนีีเ้กีย่วกบัระยะของเวลาทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลงโครงสรางของเซลล ซ่ึงแบงออก
ไดอีกหลายทฤษฎี คือ

2.1 ทฤษฎีความเสื่อมโทรม (wear and tear theory)

ทฤษฎีนี้ไดเปรียบเทียบส่ิงที่มีชีวิตคลายกับเครื่องจักร เมื่อมีการใชงานนาน ๆ ก็จะ
เกดิความผดิปกตขิึน้ แตมนษุยและเครือ่งจกัรจะแตกตางกนั เพราะมนษุยสามารถทีจ่ะซอมแซมตวัเอง
และใชงานตอไปไดโดยกระบวนการสรางใหมเพื่อทดแทน เชน เนื้อเยื่อบางชนิด ไดแก ผิวหนัง
เยื่อบุทางเดินอาหาร เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เมื่อเซลลเกาเสื่อมโทรม หรือตายไปแลวจะมีการ
สรางเซลลขึ้นใหมเพื่อทดแทนเซลลเกาตลอดเวลา เพื่อจะชวยใหรางกายสามารถดํารงชีวิตตอไปได
สวนเซลลบางชนิดไมสามารถแบงตัวอีก เชน เซลลประสาทและกลามเนื้อลาย ในที่สุดก็จะ
เสื่อมโทรมลงและตาย ทําใหการทําหนาที่ของอวัยวะสวนนี้ลดลงเรื่อย  ๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น
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2.2 ทฤษฎีการสะสม (accumulative theory)

ทฤษฎีนี้เชื่อวาความสูงอายุเปนผลมาจากการสะสมที่เปนอันตรายตอเซลล สารนี้        
มีสีดําเรียกวาไลโปฟสซิน (lipofuscin) สารไลโปฟสซิน นี้คือ รงควัตถุไขมัน (fatty pigment) หรือ
รงควัตถุชรา (age pigment) สามารถตรวจพบไดโดยใช Fluorescent Microscope เทานั้น เชื่อวา        
สารนี้เปนผลิตผลที่ไดมาจากการแตกตัวของโปรตีนและไขมัน ในขบวนการที่มีการใชออกซิเจน
มากเกินไป (Peroxidation) ของผนงัเซลล และเปนของเสียในกระบวนการเมตาบอลิส มีคุณสมบัติ
ไมละลายน้ํา พบวา ไลโปฟสซินจะถูกสะสมมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นพบไดมากในเนื้อเยื่อของตับ   
รังไข เซลลประสาทกลามเนื้อหัวใจ และสุดทายจะพบไดที่ผิวหนัง อัตราการสะสมจะไมเทากัน  
ขึ้นกับเนื้อเยื่อของแตละชนิด

2.3 ทฤษฎอีนมุลูอิสระ (free radical theory) อนมุลู (radical) คอืหมูปรมาณซ่ึูงจบักลุมอยู 
และแสดงปฏิกิริยาทางเคมีเสมือนหนึ่งเปนปรมาณูเดียวโดยจะเปลี่ยนที่จากสารประกอบหนึ่งไปยัง
สารประกอบหนึ่งได โดยไมแยกจากกัน หมูอนุมูลที่พบไดบอย ไดแก แอมโมเนียม ไบคารบอเนต 
คารบอเนต ไฮดรอกซีล ไนเตรท ฟอสเฟท ซัลเฟต ซัลไฟท และไซยาไนด เปนตน ทฤษฎีนี้กลาวถึง
สามารถที่ทําใหเซลลมีอายุและตายได เนื่องมาจากมีการสรางอนุมูลซ่ึงมีฤทธิ์ทําลายอนุมูลอิสระนี้
เปนสวนประกอบทางเคมีของเซลล ซ่ึงเกิดจากผลพลอยไดในกระบวนการทํางานปกติของเซลลผล
จากการใชออกซเิจนในเซลล ซ่ึงออกซเิจนเปนสารทีจ่ะทาํปฏกิริิยาไวมาก เมือ่ทาํปฏกิริิยากบัสารอืน่ ๆ
เชนโปรตีน คารโบไฮเดรท กรดไขมัน โดยเฉพาะกรดไขมันที่ไมอ่ิมตัว จะทําใหเกิดอนุมูลอิสระ       
ทีละนอย ๆ เมื่อสะสมกนัมากขึ้น ๆ ก็จะมีอัตรายตอการทําหนาที่ของเซลล โดยที่โมเลกุลของ
อนุมูลอิสระเมื่อแตกตัวออกเปนอิสระ หรือมีอีเลคตรอนแยกออกมาจากโครง สรางเดิม สวนที่เปน
อิสระก็จะไปจับโมเลกุลอ่ืน ๆ ที่อยูขางเคียง ผลจากปฏิกิริยานี้จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และหนาทีต่าง ๆ ของเซลล เอน็ไซมและโปรตนีได เซลลกไ็มสามารถทาํหนาทีต่ามปกตแิละในทีสุ่ด   
ก็จะตาย กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นถามีออกซิเจนเปนตัวเรงปฏิกิริยา จากการศึกษาเชื่อวาอนุมูลอิสระ
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการผาเหลาของโครโมโซม และทําลายกลไกทางพันธุกรรม ทําใหการ
เจริญเติบโตพัฒนาการของเซลลผิดปกติไปดวย
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2.4 ทฤษฎีการเชื่อมตามขวาง (cross-linking theory)

นักวิจัยบางทานเรียกวา ทฤษฎีคอลลาเจน (collagen theory) กลาวถึง ความสูงอายุ
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเชื่อมตามขวางของโมเลกุลของโปรตีน การเชื่อมตามขวางนี้อาจเกิดระหวาง
สารภายในโมเลกุลเดียวกัน หรือสารระหวางโมเลกุลก็ได ซ่ึงโดยปกติแลว โมเลกุลเหลานี้ตองแยก
จากกันเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของโมเลกุลเปล่ียนแปลงไป          
การเชื่อมตามขวางพบไดมากที่สุด คือ โปรตีนที่อยูภายนอกเซลล คือ อีลาสตินและคลอลาเจน       
ซ่ึงเปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ตัวอยางที่พบไดงายวามีการเชื่อมตามขวางของอีลาสตินคือที่ผิวหนัง         
จากลักษณะที่เรียบ ออนนุมเปนมันตึง ก็จะกลายเปนผิวแหง หยอน มีความตึงตัวนอยลง การเกิด 
การเชือ่มตามขวางของเนือ้เยือ่เกีย่วพนัเมือ่มอีายมุากขึน้ จะมผีลตอการซมึผานของเซลล การยดืหยุน
ของกลามเนื้อ การบีบรัดตัวของหัวใจ และการซึมผานของกาซ สารอาหาร หลอดเลือดทั้งหมด
ที่เกี่ยวของ เอ็นจะเหี่ยวและแหง ฟนจะหัก ผนังหลอดเลือดแดงจะลดแรงตึงตัว อีลาสตินเปนตัว
สําคัญที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวและยืดขยายตัว

3. ทฤษฎีความสูงอายุที่เกี่ยวของทางสรีรวิทยา (physiological theory)

ทฤษฎนีีก้ลาวถึงความมอีายเุปนผลมาจากความลมเหลวของการทาํงานระบบตาง ๆ ภายใน
รางกาย และความบกพรองของกลไกในการควบคุมทางสรีรวิทยา ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก

3.1 ทฤษฎีภูมิคุมกัน (immunological theory)

ระบบภูมิคุมกันประกอบดวยสวนตาง ๆ หลายสวน ทําหนาที่ปองกันรางกาย จาก  
จลิุนทรยีทีไ่ดรับจากสิง่แวดลอมภายนอกและเซลลแปลกปลอม ซ่ึงเปนอนัตรายตอรางกายของตนเอง
เชน การติดเชื้อ เซลลมะเร็งกลไกในการปองกันมี 2 วิธี คือ

1. การสรางแอนติบอดี้เพื่อทําลายจุลินทรียและโปรตีนที่แปลกปลอมมา
2. การสรางเซลลชนดิหนึง่เพือ่ทาํหนาทีใ่นการกนิ และยอยเซลลหรือส่ิงแปลกปลอมนัน้
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3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประสาทและตอมไรทอ (neuroendocrine theory) โดยปกติ 
การทํางานของระบบสมอง ประสาทอัตโนมัติและตอมไรทอจะทํางานประสานกับควบคุมซึ่งกัน
และกันเพื่อใหรางกายดํารงชีวิตอยูไดตามปกติ แตเมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน
ภายในรางกาย พบวาในผูสูงอายุตับออนจะผลิตอินซูลินออกมาชาลง ในขณะที่มีระดับน้ําตาล        
ในเลือดสูงจึงมีแนวโนมจะเกิดโรคเบาหวานกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ
สืบพันธุ ตอมหมวกไต และสวนตาง ๆ ที่ผลิตฮอรโมน โดยเฉพาะอยางยิ่งฮอรโมนที่ผลิตจากไฮโป
ทาลามัส (Hypothalamus) และตอมใตสมอง (Pituitary gland) เมื่อมีความผิดปกติของระบบ
ประสาทและตอมไรทอก็จะทําใหมีผลตอระบบตาง ๆ ของรางกาย ทําใหทํางานผิดปกติและตาย         
ในที่สุด

ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคม (psychosocial theory)

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสังคมของผูสูงอายุมักจะเปนพรอม ๆ กัน และมีผลกระทบ
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเกี่ยวของกับ บุคลิกภาพ สถานภาพ วัฒนธรรมเจตคติ โครงสรางของครอบครัว 
และการมีกิจกรรมในสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวของไดแก

1. ทฤษฎีการถดถอยจากสังคม (disengagement theory)

Cumming and  Henry (อางถึงใน จําเรียง, 2542: 19)  พบวากระบวน การของความสูง
อายุจะมีลักษณะเฉพาะ คือ ผูสูงอายุสวนใหญจะคอย ๆ หนี และถดถอยออกไปทีละนอย ๆ จากคน
อ่ืน ๆ ในสังคม ซ่ึงแตละคนก็จะมีความสุขความพอใจและไดรับประโยชนรวมกัน เพราะจะไดรับ
อิสระจากกฎตาง ๆ ของสังคม ทฤษฎีนี้ไมไดบงชี้วาผูสูงอายุหรือสังคมเปนผูที่ถอยหนี แตผูสูงอายุ
จะมีความพอใจอยางมากถาไดมาอยูในสภาพแวดลอมที่เหมือนเดิม นอกจากนี้พบวาถาสิ่งแวดลอม 
ดีลักษณะทางสังคมดีมีการยอมรับ เปดโอกาสและเคารพในตัวผูสูงอายุแลวจะเปนเหตุสงเสริมให        
ผูสูงอายุเขามารวมในสังคมากกวาที่จะถดถอย แตการที่ผูสูงอายุถดถอยจากสังคม ก็เนื่องมาจาก           
ผูสูงอายุตองทิ้งบทบาทเดิม เชน การเกษียณอายุราชการ ทําใหความสัมพันธรวมกับเพื่อนรวมงาน
ลดลงไป บุตรแยกครอบครัวออกไป คูสมรสเสียชีวิต หรือตนเองหมดสภาพหัวหนาครอบครัว         
ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุถดถอยออกมาจากสังคม
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2. ทฤษฎีการมีกิจกรรมรวมกัน (the activity theory)

Havighurst (อางถึงในสุดใจ, 2542: 20) พบวาผูสูงอายุสวนใหญมักจะดําเนินชีวิต
เหมือนกับคนที่อยูในวัยกลางคน และจะปฏิเสธที่จะมีชีวิตแบบคนสูงอายุนานที่สุดเทาที่จะทําได 
ลักษณะของสังคมจะตองมีแบบแผนใหผูสูงอายุสามารถทํากิจกรรมไดเทากับคนในวันกลางคน 
โดยสนบัสนนุใหมกีจิกรรมตาง ๆ มคีวามสนใจและเกีย่วของกบัสมาชกิในวยัเดยีวกนั ทฤษฎช้ีีแนะนาํ
ถึงการรักษาระดับของกิจกรรมที่จะใหคนไวและใหเหมาะสมกับกระบวนการความสูงอายุ เชน  
การเลนกิจกรรมที่ใชสติปญญาแทนการใชกําลัง เมื่อความสามารถในการทํางานลดลง เพื่อทดแทน
การทาํงานตาง ๆ เมือ่ลาออกแลว สงเสรมิใหมเีพือ่นใหมบาง การมกีจิกรรมจะทาํใหสภาวะทางรางกาย
จิตใจ และสังคมดีมากขึ้น ฉะนั้น ควรตระหนักใหผูสูงอายุมีกิจกรรมตอไปเมื่อมีอายุมากขึ้น        
ควรกระตุนใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมตอไปเพื่อความมั่นคงและอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ สุขภาพ          
ก็มีผลตอการเขารวมกิจกรรมในสังคม และถากิจกรรมในสังคมหนึ่งสังคมใดลดลงก็จะมีผลใหอีก
สังคมลดลงดวย

3. ทฤษฎีความตอเนื่อง (continuity theory)

ทฤษฎีนี้เปนผลมาจากการศึกษา เพื่อหาขอขัดแยงของทฤษฎีการถดถอยออกจากสังคม
และทฤษฎกีารมกีจิกรรมรวมกนั Neugarten (อางถงึในสุดใจ, 2542: 20)    นาํทฤษฎทีัง้สองมาวเิคราะห 
พบวาการที่ผูสูงอายุจะมีความสุข และมีกิจกรรมรวมกันนั้นขึ้นกับบุคลิกภาพและแบบแผนของชวีติ
ของแตละคน เชน ผูสูงอายทุีช่อบกจิกรรมรวมกนัในสงัคม กจ็ะมกีจิกรรมเหมอืนเดมิเมื่อมีอายุมากขึ้น 
สวนผูสูงอายุที่ชอบสันโดษ ไมเคยมีบทบาทในสังคมมากอน ก็ยอมจะแยกตัวเองออกจากสังคมเมื่อ
อายุมากขึ้น

ทฤษฎนีีม้หีลายรูปแบบทีผู่สูงอายจุะแสดงออกมาก รูปแบบนัน้ ๆ จะสะทอนถึงปฏกิริิยา
ซับซอนระหวางบคุลิกภาพของแตละคน และสภาพแวดลอมของสงัคม โดยทัว่ไปจะสะทอนใหเหน็
อุปนสัิย การตดัสนิใจ ความพอใจ อารมณ ซ่ึงแตละคนมแีบบแผนมาตัง้แตวยัตน ๆ ของชวีติ รูปแบบ
ของการตัดสินใจของทฤษฎีนี้เนนที่ บุคลิกภาพ กิจกรรมและความพอใจในชีวิต บางทานเรียก
ทฤษฎีนี้วา ทฤษฎีบุคลิกภาพ (personality theory)
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4. ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson’s Epigenetic theory)

ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการพัฒนาของคน ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุชวง อายุ 25-65 ป
เปนชวงวัยที่มีความทะเยอะทะยานมีความคิดสรางสรรคตาง ๆ ตองการสรางความสําเร็จในชีวิต
ถาผูสูงอายุประสบความสําเร็จดี จะรูสึกพอใจในความมั่นคง ภาคภูมิใจตัวเองและสืบทอดตอ ๆ
ไปยังรุนลูกหลาน อีริคสันเรียกกลุมนี้วา Generativity แตถาไมประสบความสําเร็จในชีวิต ผูสูงอายุ
จะเซื่องซึม เบื่อ ขาดความกระตือรือลน กลุมนี้เรียกวา Stagnation

นบัตัง้แตอาย ุ65 ป ขึน้ไป ผูสูงอายทุีม่คีวามเจรญิ มัน่คงในชวีติจะมกีารประเมนิผลเกีย่วกบั
ความสาํเรจ็ และความลมเหลวตลอดเวลา กลุมนีเ้รียกวา Integrity แตถาทาํงานไมประสบความสาํเรจ็
จะรูสึกวา ชีวตินีไ้มมคีวามหมายเสยีเวลา ไปโดยเปลาประโยชน และทอถอยหมดหวงักลุมนีอิ้ริคสนั
เรียกวา Despair

การพัฒนาจะดีไดก็ตองเปนไปตามขั้นตอนและตอเนื่องกันตามพัฒนาการของชีวิต         
ซ่ึงผูสูงอายุจะประสบความสําเร็จหรือไม ยอมขึ้นกับประสบการณชีวิตที่ผานมาในวัยตน ๆ ของ
แตละบุคคล

5. ทฤษฎีของเพค (Peck’s theory)

Peck (อางถงึใน สุดใจ, 2542: 22) ไดแบงผูสูงอายเุปน 2 กลุม คอื ผูสูงอายวุยัตน (young old) 
อยูในชวงอายุ 55- 75 ป และวัยปลาย (old old) อยูในชวงอายุ 75 ปขึ้นไป ซ่ึงทั้งสองกลุมนี้จะมีความ
แตกตางกันทั้งทางดานกายภาพและจิตสังคมและเพคไดแบงออกเปน 3 ระยะ คือ

1.  ความรูสึกของผูสูงอายุ ขึ้นกับงานที่มีทําอยู ผูสูงอายรูุสึกภาคภูมิใจและเห็นวาตนเอง
มีคุณคา แตเมื่อเกษียณอายุแลว ความรูสึกนี้จะลดลงฉะนั้นบางคนจะสรางความพึงพอใจตอไป   
โดยการหางานอื่นทําทดแทน เชน ปลูกตนไม

2. ผูสูงอายุควรยอมรับวาเมื่ออายุมากขึ้นสมรรถภาพของรางกายยอมลดลงและชีวิต        
จะมีความสุข ถาสามารถยอมรับและปรับความรูสึกนี้ได
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3. ยอมรับวารางกายตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและยอมรับเรื่องความตาย
โดยไมรูสึกหวาดกลัว

การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและจิตสังคมเปนกระบวนการของความสูงอายุซ่ึงเกี่ยวของ
และเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ฉะนั้น ผูที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ควรจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถประเมินปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม เพื่อนํามาวางแผนในการใหการดูแล
และใหบริการแกผูสูงอายุ เชน การใหบริการผูสูงอายุ เกี่ยวกับสถานพักฟน จัดคลิกนิกพักฟน           
จัดคลินิกผูสูงอายุ จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย ใหผูสูงอายุดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (จรัสวรรณ
และคณะ, 2536: 56-60)

การเปล่ียนแปลงในวัยสูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ เปนธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงได การพัฒนาการ
ของรางกาย จติใจและสงัคม จะเปลีย่นไปตามอายขุยั การเปลีย่นแปลงในผูสูงอายจุะเริม่เปลีย่นแปลง
ไปทีละนอยจะเห็นไดชัดเจนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซ่ึงนักการศึกษาหลายสาขา                    
ไดประมวลคําจํากัดความของผูสูงอายุเชิงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไวตาง ๆ กันขึ้นอยูกับการ
พจิารณาจากศาสตรสาขาใด อาท ินกัชวีวทิยาอธบิายขบวนการสงูอาย ุโดยอธบิายจากการเปลีย่นแปลง
ในระดบัโมเลกลุและเซลล นกัจติวทิยาพฒันาการกลาววา เปนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในดานจติใจ
ระดับวุฒิภาวะ สวนนักสังคมวิทยาอธิบายวา เปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทและการกระทําหนาที่
ตามบทบาทนั้น ๆ (บุญสืบ, 2533: 24) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของผุสูงอายุมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย

เมื่อคนเขาสูวัยสูงอายุ ทุกระบบของรางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่มากอนการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ จากการศึกษาวิจัยที่ Baltimore (บรรลุ, 2542: 62) 
สามารถลงความเหน็วาการเปลีย่นแปลงดานรางกาย เมือ่อายเุพิม่มากขึน้ สามารถแบงการเปลีย่นแปลง 
ไดดังนี้
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1. ระบบกลามเนื้อและกระดูก ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในขอตอของกระดูก
สันหลังและกลามเนื้อที่ทําหนาที่ยืดเหยียดหลังออนกําลังลงเปนผลใหกลามเนื้อที่ทําหนาที่มากขึ้น
กระดูกและขอตอตาง ๆ ของรางกายเสื่อมทําใหการงอ การเคลื่อนไหวไมคลองตัวและบางครั้ง
ทําใหเจ็บ การเคลื่อนไหว จึงชาไปทั้งตัวเดินเชื่องชาไมตรงทางเดิน การเดินแตละกาวดวยทาที              
ที่เมื่อยลา หกลมงาย กระดูกเปราะและแตกหักงายเนื่องจากการเสื่อมสลายของแคลเซียมออกจาก
กระดูกและวิตามินดี

2. ระบบหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดทําใหกลามเนื้อ
หัวใจไดรับเลือดไปเลี้ยงนอยลง การบีบตัวของหัวใจลดนอยลงเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ก็นอยลง 
ปญหาดานการไหลเวยีนของโลหติในวยัสูงอายมุกัพบไดเสมอ ๆ เกีย่วกบัอบุตัเิหตเุกีย่วกบัเสนโลหติ
ในสมองซึ่งเกิดขึ้นไดในทันทีทันใด ทั้งนี้มักจะเปนผลมาจากไขมันจับหรือเกาะสะสมกันอยู        
ตามผนงัของเสนโลหติทาํใหเกดิภาวะหลอดเลอืดแดงแขง็ตวั (Atherosclerosis) หรือการเปลีย่นแปลง
ของเสนโลหิตเอง (Arteriosclerosis) แลวทําใหเสนเลือดแคบลงหรือตันหรือบางแหงอาจบาง             
โปงพองออก (Aneurysms) เมื่อสมองไดรับเลือดไปเลี้ยงไมพอดวยเหตุใดก็ตามจะทําใหหนาที่          
การทํางานของสมองเสื่อมลงอาจทําใหความจําเสื่อม นอนไมหลับหงุดหงิดพูดซ้ําซาก ในรายที่มี
เสนโลหิตในสมองแตกจะมีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของรางกาย เชน อัมพาต พูดไมชัด              
พูดไมรูเร่ือง ล้ินแข็ง

3. ระบบทางเดินหายใจ ขนาดของหลอดลมและปอดใหญขึ้นแตน้ําหนักเบาลง ความ
ยืดหยุนของเนื้อปอดนอยลงเนื้อเยื่อปอดมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการซึมซับออกซิเจนในปอด 
ลดลงดวยการเคลื่อนไหวของกระดูกซี่โครงลดลง เพราะมีแคลเซียมมาเกาะที่กระดูกออนชายโครง
มากขึน้รูปรางของทรวงอกเปลีย่นแปลง หลังโคงงอทาํใหความจปุอดลดลง ปริมาณอากาศขางในปอด
เพิ่มขึ้น ความผิดปกติที่พบคือปอดอุดตันเรื้อรัง น้ําทวมปอด ปอดบวม ฯลฯ

4. ระบบทางเดินอาหารการเปลี่ยนแปลงในปาก-ฟนหาง บางคนจําเปนตองถอนฟน
และใสฟนปลอมทั้งชุดเหลานี้เปนผลกระทบตอการเคี้ยวบดอาหารรวมทั้งสิ้นก็มีการเปลี่ยนแปลง
คือปุมรับรสลดนอยลง โดยไมมีของใหมขึ้นมาแทนที่ทําใหการรับรูรสอาหารไมดี รับประทาน
อาหารไมอรอย จมูกก็ยังดมกลิ่นผิดไปจากเดิมอีกดวย ประสิทธิภาพการยอยอาหารและการดูดซึม
ของสารอาหารลดต่ําลงทําใหอาหารถูกยอยหรือไดรับการดูดซึมนอยลงและชาลง อายุสูงขึ้นมาก         
ก็ยิ่งมีปญหามากเพราะเซลลที่ผลิตน้ํายอยลดนอยลงอาหารจึงถูกยอยไมสมบูรณโดยเฉพาะอาหาร
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พวกไขมันและกรดเลือดในกระเพาะอาหารลดจํานวนลง จึงทําใหแรเหล็กถูกดูดซึมไดนอยทําให
เกิดโรคโลหิตจางไดงาย ความสามารถของรางกายในการใชอาหารอยางมีประสิทธิภาพลดลง          
หากรางกายไดรับอาหารเกินความตองการจะถูกสะสมเปนไขมันทําใหน้ําหนักตัวเพิ่ม

5. ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ ขนาดของไตการทํางานของหมวกไต
ทอไต และการกรองของไตลดลง เพราะปริมาณของเลือดผานไปที่ไตลดลงรอยละ 50 ทําใหอัตรา
การกรองลดลงจํานวนน้ําที่ขับออกก็ยอมนอยลงดวย ความจุของกระเพาะปสสาวะลดลงเหลือเพียง
250 ซีซี หรือปริมาณครึง่หนึง่ของวยัหนุมสาว หรููดกระเพาะปสสาวะไมมกีาํลังแรงเหมอืนหนุมสาว
ทําใหปสสาวะบอย เพศชายตอมลูกหมากโตขั้นอาจขัดขวางทางเดินของน้ําปสสาวะ ในเพศหญิง
มดลกู รังไขจะฝอเหีย่วลงเนือ้เยือ่บริเวณอวยัวะสบืพนัธุภายนอกจะเหีย่ว ชองคลอดหนาขึน้และแหง
มีความยืดหยุนนอยลงความผิดปกติที่พบไดบอย คือ กล้ันปสสาวะไมได ถายปสสาวะบอยและ
ออกนอย การติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ ฯลฯ

6. ระบบประสาทและสมอง ขนาดและน้ําหนักรวมทั้งจํานวนเซลลของสมองลดลง 
เซลลสมองเปลีย่นแปลงไปไดอยางรวดเรว็เมือ่วยัสูงขึน้ เมือ่เสือ่มลงแลวจะไมมกีารกลบัฟนขึน้มาอกี
สวนประกอบของเซลลสมองลดลง เมตะบอลซึิมของสมองต่าํ ความรูสึกความคดิจะชา ประสทิธภิาพ
การสั่งงานของสมองต่ํากวาทํางานและการสลายตัวของนิวโรนมีสูงไมมีเซลลใหมมาแทนความ
เสือ่มโทรมของเซลลสมองเปนผลทาํใหความคดิ สตปิญญาเสือ่มถอยลงดวยความคดิคงที ่ ความจาํเสือ่ม
จําเรื่องอดีตไดมากกวาปจจุบัน เสียความสามารถทางกิจกรรมและความรูสึก

7. ระบบตอมไรทอ วยัสูงอายเุปนวยัแหงการลดการทาํงานของอวยัวะทุกสวนของรางกาย
การลดการทํางานของตอมไรทอมีผลมากตอสภาพรางกายและจิตใจทําใหมีความเสื่อมและถดถอย
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตอมใตสมองโดยเฉพาะตอมใตสมองสวนหนาจะเสื่อมหนาที่ลงอยางรวดเร็ว 
ฮอรโมนต่ํา ซ่ึงเปนผลใหผูสูงอายุเบื่ออาหาร ออนเพลีย ขนบริเวณรักแรและหัวเหนารวง อวัยวะ
เสื่อมเล็กลง

ตอมไทรอยดขนาดเล็กลงหลังอายุ 50 ปไปแลว การผลิตฮอรโมนต่ําเปนผลจาก       
ขาดฮอรโมนกระตุนจากตอมใตสมองเปนสาเหตุหนึ่งทําใหเบื่ออาหาร ตาฝาฟางและขุนมัว
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ตอมพาราไทรอยด การลดฮอรโมนเปนเหตใุหเกดิกระดกูผุกรอนงายอนัตรายทีสํ่าคญั
คือ กระดูกหัก

ตับออนจะหลั่งอินซูลินนอยการนําน้ําตาลไปใชประโยชนนอยทําใหผูสูงอายุ            
อาจเปนเบาหวานและอื่น ๆ ได

ตอมหมวกไตโดยเฉพาะชั้นคารเทกซจะถูกกระตุนใหทํางานมากทําใหผูสูงอายุ         
มีอารมณเครียด หงุดหงิดงายแตขณะเดียวกันก็เฉื่อยชาเพราะการนํากลูโคสไปใชไดนอย

ตอมเพศ รังไขจะทาํงานไดนอยลง ลดการหลัง่ Estrogen ผลทีต่ามมาคอืมดลูก ชองคลอด
และเตานมเหี่ยวแฟบ แตการหลั่งฮอรโมนเพศชายยังปกติ อาจพบความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
ของเพศชายได เชนเดียวกับสตรีแตนอยกวาและความสนใจทางเพศปกติ

8. ผิวหนัง ระบบคอลลอยดเปลี่ยนแปลงไป เสนใยยืดหยุน (elastic tissue) เสื่อมสลาย
ทําใหลดจํานวนน้ําในเซลล มีผลตอเนื้อเยื่อทําใหขาดความเตงตึง ตอมเหงื่อเร่ิมเหี่ยว ตอมใตผิวหนัง
หล่ังสารนอยลงน้ําใตผิวหนังมีนอย เลือดมาเลี้ยงนอย ผิวหนังจะเหี่ยวแหงหยาบ หยอนยานรอยยน
ปรากฏใหเห็นจะรูสึกหนาวงาย หอเลือดช้ําหรือถลอกไดงาย สีผิวจะเปลี่ยน การตกกระมีไดทั่วไป
ตามรางกาย ผมสีจางลงเปลี่ยนเปนเทาและขาวเสนผมหยาบกระดางและรวงงายเล็บจะหนาแข็งและ
เปราะเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดสวนปลายนอยลงทําใหการจับตัวของแคลเซียมบริเวณเล็บ
ลดลงดวย

9. อวัยวะอ่ืนที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสาร

9.1 หูและการไดยินสูญเสียการไดยิน ความไวตอการรับความถี่สูงนั้นลดลงประสาท
การรบัเสยีงในหช้ัูนในจะเปลีย่นแปลงจะไดยนิเสยีงต่าํชดัเจนกวาเสยีงธรรมดาหรอืเสยีงสงู อาการหูตึง
ในผูสูงอายุเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ

ก. เกดิจากการฝอลีบลง (atrophy) ของปลายประสาทของชองหภูายใน (inner ear) 
ซ่ึงทําหนาที่รับเสียงและประสาทอื่น ๆ ก็เสื่อมลงดวยทําใหการสงกระแสประสาทอื่น ๆ เสื่อมลง 
ทาํใหการสงกระแสประสาท (impulse) ของเสยีงไปสูศนูยการไดยนิในอวยัวะรับการไดยนิถูกตดัไป
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เรียกภาวะนี้วาหูหนวกหรือหูตึงในคนชรา (senile deafness) หรือหูหนวกเพราะเสนประสาทเสื่อม 
(degenerative nerve deafness)

ข. มีสาเหตุสงเสริมที่ทําใหเกิดอาการหูตึงไดงาย เชน ผูที่เคยเปนโรคติดเชื้อ        
ในชองหูมากอนไดแก โรคแกวหูอักเสบ (otitis media) เปนตน

ค. เกิดภาวะ Otosclerosis เนื้อเยื่อในชองหูสวนกลาง (middle ear) เกิดแข็งตัว
โดยเฉพาะในสวน Labyrinth เพราะเมื่อสูงอายุมีการสลายตัวของแคลเซียมจากกระดูกมากขึ้น 
แคลเซยีมนีจ้ะไปเกาะจบัทาํใหเกดิการแขง็ตวั การสงคลืน่เสยีงไมเปนไปตามปกต ิ ฟงเสยีงไมชัดเจน
การเสยีการไดยนิ พบวา 1 ใน 10 ของคนชวงอายรุะหวาง 65-75 ป จะเสยีการไดยนิมากกวาทีจ่ะไดยนิ
และสัดสวนจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

9.2 ตาและการมองเห็นหนังตาบนยอยลงมาความสามารถรับรูสึกลดลง เลนสตา  
ไมสามารถปรับขนาดเพื่อมองวัตถุที่อยูใกลหรือสายตายาวกลางคืนมองเห็นไมชัด

9.3 การพดูน้าํเสยีงจะเปลีย่นไป เสยีงเบาขาดน้าํหนกัขาดความเขมแขง็และเสยีงต่าํกวา
ปกติ พูดชาลงเนื่องจากการติดตอส่ือสารมีขอบเขตจํากัดลงทําใหความพอใจในชีวิตแคบลงไปอีก

การเปลีย่นแปลงดานรางกาย ทาํใหผูสูงอายเุกดิความไมมัน่ใจในตนเอง มผีลกระทบตอจติใจได 
เชน อารมณหงดุหงดิ ซึมเศรา ใจนอย กลัว ฯลฯ ดงันัน้การใหการสนบัสนนุของบคุคลในครอบครวั
และผูใกลชิดใหมีสวนชวยเหลือผูสูงอายุดวยความเอาใจใส เห็นใจ เขาใจ ใหเกียรติและสนับสนุน
ใหผูสูงอายุไดรวมในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน ในสังคมตามกําลังความสามารถจะชวยให
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สุรินทร (2546: 14-16) กลาวไววา การเปลีย่นแปลงทางสงัคมของผูสูงอายมุกีารเปลีย่นแปลง
ในรูปแบบโครงสราง พฤติกรรมสวนบุคคลและสถานภาพทางสังคม ดังตอไปนี้
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1. การเปลีย่นแปลงของภาวะทางสงัคม เชน การมพีลเมอืงเพิม่มากขึน้ อัตราการเพิม่มแีนวโนม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีคุณภาพการรักษาพยาบาล
และความเจรญิทางดานการศกึษา ทีท่าํใหประชาชนรูจกัดแูลรักษาสขุภาพและการปองกนัความเจบ็ปวย
จึงชวยใหอายุขัยของประชากรเพิ่มขึ้น จํานวนของผูสูงอายุในสังคมจึงมีมากขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทางสังคมชนบท เปนสังคมเมืองคนไทย           
ในสมยักอนทีอ่ยูอาศยัในหมูบานเดยีวกนัมกัเปนเครอืญาตกินั มคีวามสนทิสนมคุนเคย เอือ้เฟอเผ่ือแผ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดความอบอุนในปจจุบัน ความสัมพันธกับเพื่อนบานนอยลง หรือเกือบ
ไมรูจักกัน ผูสูงอายุที่อยูกับบานจะขาดความอบอุนใจ ความสัมพันธในครอบครัวก็เชนกัน คนสมัย
กอนคนไทยมักอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ ทําใหความสัมพันธอันแนนแฟนและเกิดความอบอุน
ระหวาง พอ แม ปู ยา ตา ยาย และลูกหลานในปจจบุนัครอบครวัของคนไทยเปนแบบครอบครวัเดีย่ว
เนื่องจากการอพยพจากชนบทเขาสูเมือง มักจะเห็นไดวาครอบครัวในเมืองมีแนวโนมที่จะกลายเปน
ครอบครวัเดีย่ว ทาํใหผูสูงอายตุองอยูอยางโดดเดีย่ว ไมไดรับการดแูลและไดรับความอบอุนจากลกูหลาน
ดงัทีเ่คยเปนมาในอดตี ผูสูงอายมุกัจะถูกแยกเปนเอกเทศ มคีวาม สัมพนัธกบัครอบครวันอยลงเนือ่งจาก
บุตรธิดา แตงงานแยกครอบครวัไปตั้งครอบครัวของตนเอง มีเวลาใหบิดา มารดา ผูสูงอายุ นอยลง 
ประกอบกบัเพือ่นรุนราวคราวเดยีวกนักล็ดนอยลง คูครองสิน้ชวีติ เปนเหตใุหผูสูงอาย ุ เกดิความรูสึก
วาเหวไดงาย นอกจากนี้ความยากลําบากในการสรางความสัมพันธภาพกับสมาชิกใหมในครอบครัว
เชน บุตรเขย ลูกสะไภ หรือผูที่คอยชวยเหลือก็เปนปญหาที่จะตองปรบัตัวอยางมาก

3. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมสวนบุคคลที่เกิดอยูเปนปกติ ในเรื่องคานิยมหรือคุณคา
ทางจริยธรรม การแตงกายและมารยาทของคนรุนหนุมสาวที่เปล่ียนไปจากเมื่อสมัยที่ผูสูงอายุ      
เปนหนุมสาว ทาํใหผูสูงอายขุดัเคอืงใจ รําคาญดวุา หรือพรํ่าสอนใหเปลีย่นพฤตกิรรม ซ่ึงจะกอใหเกดิ
ความขัดแยงระหวางวัยขึ้นได คนรุนหนุมสาวก็ไมชอบและรําคาญผูสูงอายุเชนกัน ถาการปรับตัว
ของทั้งสองฝายไมดีก็จะทําใหอยูดวยกันไดไมเปนสุข ผูสูงอายุมักจะแยกไปอยูตามลําพัง หรือ
สถานสงเคราะหคนชรา ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความเหงา เศรา วาเหว ตามมา และทําใหผูสูงอายุรูสึก
ดอยในคุณคา

4. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมที่ เคยทําประโยชนใหกับตนเองและสังคม         
อยางสม่ําเสมอจะเปนผูที่มีปญหาในการปรับตัวยอมรับสภาพที่ตองพึ่งผูอ่ืนตองลดความเปนตัว
ของตวัเองอกีทัง้ความเปนอสิระในทางเศรษฐกจิกล็ดนอยลง เนือ่งจากรายไดลดลงจากการเกษยีณอายุ
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การที่ผูสูงอายุตองพึ่งพาอาศัยบุตรหลานหากบุตรหลานไมเขาใจไมไดใหความสําคัญไมใหทาน         
เปนใหญในบานบางหรือไมใหโอกาสทานเปนตัวของทานเองแลว ผลที่เกิดขึ้นก็คือผูสูงอายุจะเกิด
ความรูสึกวาตนเองดอยความสําคัญ บุตรหลานไมใหความเคารพนับถือเกิดความรูสึกนอยใจและ
เมื่อมีความรูสึกเหลานี้สะสมมากขึ้น ทําใหเกิดความรูสึกวาชีวิตของตนเองไมมั่นคงจะรูสึกอึดอัด 
คบัของใจ หงดุหงดิ โกรธ รวมทัง้ความรูสึกวาคณุคาของตนเองลดนอยลงไปพฤตกิรรมทีแ่สดงออก           
ก็คือพยายามทุกวิถีทางที่จะทําใหเกิดความรูสึกมั่นคงขึ้นไดแก การเก็บรักษาทรัพยสินไวอยางดี
เพื่อเอาไวใชในตอนเจ็บปวยแสวงหาบุคคลที่คิดวาตนจะพึ่งพิงได เปนตน

การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ

กระทรวงสาธารณสุข (2531: 21) ไดประมวลปญหาทางจิตใจ อันเนื่องจากความมีอายุไว   
5 ประการ ดังนี้

1. การสูญเสียความสามารถทางดานรางกายวัยสูงอายุเปนวัยแหงการลดการทํางานของ
อวัยวะทุกสวนของรางกายอวัยวะตาง ๆ ทําหนาที่ไดไมเหมือนเดิม ทําใหมีผลกระทบถึงจิตใจดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลดการทํางานของตอมไรทอมีผลมากตอสภาพรางกายและจิตใจ ทําใหมี
ความเสื่อมและถดถอยตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. การสูญเสียอิสระภาพและความสามารถในการชวยตนเองหรือการเปนตัวของตัวเอง       
มีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพดานรางกายที่เสื่อมถอย เชน มีความจํากัดในการ
เคลื่อนไหว  ความบกพรองหรือความผิดปกติของประสาทสัมผัสทําใหผูสูงอายุไมสามารถไปไหน
มาไหนดวยตนเองตองพึ่งพาผูอ่ืนซึ่งเปนปญหามากสําหรับผูสูงอายุซ่ึงพึ่งตนเองมาโดยตลอด

3. การสูญเสียคูชีวิตเมื่อยางเขาสูวัยสูงอายุ ส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมไดไดคือการสูญเสียคูชีวิตหรือ
บุคคลอันเปนที่รักอื่น ๆ เชน เพื่อนฝูงทําใหขาดผูใกลชิด คูคิด หรือเพื่อนคุยที่เขาใจกันดีมาเปน
ระยะเวลานานจากการศึกษาวิจัยพบวา หากการสูญเสียนี้เกิดขึ้นอยางกระทันหันโดยมิไดคาดการณ
ไวลวงหนาแลวจะทําใหมีผลตอสภาพจิตใจของผูที่ยังมีชีวิตอยูอยางรุนแรงเนื่องจากการปรับตัวตอ
การสูญเสียนี้กระทําไดยากอาจเปผลทําใหเกิดความเศรา วาเหว เปลาเปลี่ยวอยางรุนแรงหรืออาจ
เปนผลทําใหการทํางานของอวัยวะในระบบตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่ชาลง ออนลงเพราะขาด
กาํลังใจไดในชวงของการสูญเสียคูสมรสนี้ถือเปนชวงชีวิตที่วิกฤตหากไมไดรับการประคับประคอง
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จิตใจจากผูใกลชิดจะเปนผลใหผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอยางถาวรจนกระทั่งจําเปนตอง
รับการรักษาทางจิตใจได

4. การสูญเสียความสามารถของประสาทสัมผัสในวัยสูงอายุ ไดแก คือความสามารถ        
ในการมองเหน็ การไดยนิ การไดกล่ิน การลิม้รส การรบัรูทางผวิหนงัทกุอยางลดลงในบางคนอาจจะ
สูญเสียไปอยางสมบูรณ การสูญเสียนี้มีผลกระทบกระเทือนตอความรูสึกของผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
ความรูสึกในคุณคาของตนเองนอยลง กอใหเกิดความเบื่อหนายในตัวเองของผูสูงอายุ

5. การสูญเสียบทบาทในสังคมวัยผูสูงอายุ การเกษียณอายุหรือความชราภาพทําใหผูสูงอายุ
ตองเปลี่ยนบทบาททั้งที่ทํางานและที่บานมีผลใหความสําคัญของผูสูงอายุในสังคมสิ้นสุดลงทั้ง ๆ ที่
ผูสูงอายุนั้นไมตองการที่จะหยุดทํางานและยังคิดวาตนเองมีความสามารถอยู แตสังคมโดยมี
กฎหมายเปนเครื่องมือบังคับใหผูสูงอายุตองหยุดงาน ผูที่เคยนับถือโดยตําแหนงและการงานก็ลด
นอยลงหรือไมมีเลย เคยเดินเขาไปในสถานที่ทํางานโดยมีคนเคารพ กราบไหว เมื่อเกษียณอายุแลว
กลับเขาไปใหมอาจไมมีคนรูจัก ไมมีผูทักทายจากการที่เคยเปนหัวหนางานกลับตองมานั่งเฉย ๆ           
อยูกบับาน บางคนถอืวาการทีต่องออกจากงานถอืวาเปนการสิน้สดุของทกุสิง่ทกุอยางทีม่คีวามหมาย
ในชีวิต จึงพยายามอุทิศชีวิตใหกับการงานทั้งหมด ความสุขของตนเองคือความสุขที่ไดจากการ
ทํางานดังนั้นเมื่อหยุดงานก็ไมสามารถจะหาความสุข ความพอใจใหกับตนเองดวยเพราะสูญเสีย
ความคุนเคยซึ่งเปนสวนใหญของชีวิตประจําวันไป

เมื่อบุคคลเขาสูชวงวัยผูสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จะเปนสาเหตุสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
จิตใจ อารมณ และสังคมตามมา อีกทั้งยังทําใหสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุลดลงดวย กลาวคือ 
น้ําหนักตัวเพิ่มจากไขมันสะสมตามสวนตางๆ ของรางกายเพิ่มขึ้น ความแข็งแรง ความยืดหยุนของ
กลามเนื้อและขอตอ ความคลองแคลววองไว และสมรรถภาพของปอดและหัวใจลดลง ทําใหความ
สามารถและความอดทนตอการทํากิจกรรมลดลง รูสึกเหนื่อยงายเมื่อทํางานหรือออกกําลังกาย

ปญหาจากภาวะสูงอายุ

Rickes (1993: 53) กลาววา สํานักงานสํามะโนประชากรอเมริกา (1993) ไดแบงผูสูงอายุ 
เปน  3 ประเภท คือ
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1. ผูสูงอายุ (The young old – 65-75 ป)
2. ผูสูงอายุตอนกลาง (The aged – 76-84 ป)
3. ผูสูงอายุตอนปลาย (The oldest old – 85 ขึ้นไป)

นอกจากการแบงผูสูงอายุ เปน 3 ประเภท แลว คําวา ผูสูงอายุที่ออนแอ (Frail elderly)       
ยังหมายถึง คนที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปที่มีปญหาดานสุขภาพกายและสุขภาพใจดวย

สวนความแตกตางระหวางผูสูงอายุที่แข็งแรงและสุขภาพดี กับผูสูงอายุตอนปลายที่ออนแอ
และมีปญหาโรคเรื้องรังมากมายก็นับวามีคอนขางมาก นอกจากนี้ยังมีการจําแนกผูสูงอายุตามอายุ
ดังนี้ (Aging and Exercise : online)

ผูสูงอายุ อายุ 65-70 ป เปนชวงที่มีกิจกรรมทางกายมาก

ผูสูงอายุตอนกลาง อายุ 75-85 ป ชวงอายุนี้เร่ิมมีปญหาทางกาย

ผูสูงอายตุอนปลาย  85 ปขึน้ไป เปนวยัพึง่พา ซ่ึงในละชวงวยัสมรรถนะทางกายจะเปลีย่นแปลงไป
ชวง 65 ป จะเปนชวงที่มีกิจกรรมสมรรถภาพทางกายมาก

ผูสูงอายุ ที่มีอายุ 65-74 ป จัดเปนกลุมประชากรที่มีมากที่สุดในบรรดาผูสูงอายุดวยกัน

ภาวะทางรางกาย

ภาวะรางกายของผูสูงอายุวัย 65-70 ป สุขภาพไมแข็งแรง อาการปวดเมื่อย วิงเวียน หนามืด 
ทองผูก ความรูสึกทางเพศลดลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง ความอดทนในการทํางาน       
ลดนอยลง ประสาทสัมผัสหู ตา มือ และเทาเสื่อมถอยลง ความออนตัวทางรางกายนอยลง และมี
ความกระฉับกระเฉง หรือความคลองตัวนอยลง
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Morrow et. al. (2000: 225) ไดกลาวถึงสิ่งที่รางกายเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น ดังนี้

1. ความรับรูรส กล่ิน การมอง และการไดยินลดลง
2. ความสามารถทางสติปญญาลดลง เชน ความจํา การตัดสินใจ และการพูด
3. การทํางานของระบบยอยอาหาร ตับและไต ลดลง
4. เกลือแรในเนื้อของกระดูก และกลามเนื้อลดลง
5. สมรรถภาพทางกายลดลง เชน ความทนทานของกลามเนื้อหัวใจ ระบบหายใจ
6. ชีพจรสูงสุด ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
7. การบีบตัวของหัวใจลดลง
8. ชีพจรขณะพัก เพิ่มขึ้นหรือคงเดิม
9. ความดันโลหิตสูงขึ้น
10. การสั่งงานของสมองลดลง
11. กําลังกลามเนื้อลดลง
12. ความคลองตัว ความยืดหยุนลดลง
13. ปริมาณกลามเนื้อลดลง
14. ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้น
15. กระดูกเสื่อมลง
16. ขอตอตาง ๆ เสื่อมลง

ผลการวัดดานสุขภาพ สวนบุคคลของผูสูงอายุวัยตนคือขอเท็จจริงที่มีมากแตก็เปน  
ผูสูง อายวุยัตนทีอ่ยูตามสถานพยาบาลความชรามไีมถึง 24%  และ 90% ของผูสูงอายรุะหวาง 65-75 ป
ที่ไมไดอยูในสถานพยาบาลคนชรา สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง

ภาวะทางจิตใจ

ภาวะ จิตใจ ผูสูงอายุ ชวงนี้จะมีการเสื่อมถอยทางจิตมากขึ้น กระฉับกระเฉงนอยลง สนใจ
ในสิ่งแวดลอมและโลกนอยลง มีความยืดหยุนในทัศนคตินอยลง มีความกังวล เบื่อหนายชีวิต 
เครยีด แยกตนเองออกจากสงัคม ปญหาเรือ่งการเงนิ ความหมดหวงั มคีวามทกุข เหงาหงอย มองโลก
ในแงราย ไมมีความสุขในชีวิต หดหู หวาดระแวง ใจนอย ขี้บน ความจําเสื่อม รูสึกวาถูกทอดทิ้ง 
วาเหว และซึมเศรา นอนไมหลับ เหนื่อยงาย เบื่ออาหาร วิตกกังวล มีความรูสึกวาชีวิตไมมีคาและ
ตําหนิติเตียนตนเอง สุดทายมีความรูสึกอยากฆาตัวตาย
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หลักการ ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

การออกกําลังกายเปนวิธีการหนึ่งที่ใชเพิ่มความสามารถทางรางกายของผูสูงอายุ เปนการ
ดํารงไวซ่ึงความแข็งแรงของกลามเนื้อ คลายความตึงเครียด กระตุนการทํางานของกลามเนื้อปอด
และระบบไหลเวียนของโลหิต ใหมีประสิทธิภาพเปนการสรางภาวะรางกายสมบูรณ ซ่ึงหมายถึง 
ภาวะที่รางกายสามารถใชออกซิเจนไดอยางเต็มที่มีความสมดุลของน้าํหนกักบัสวนสงูตามระดบัอาย ุ
การออกกําลังกายจะเปนทางหนึ่งที่ชวยสรางเสริมใหรางกายสมบูรณ (เกษม และ กุลยา, 2545: 48) 
สําหรับผูสูงอายุกิจกรรมการออกกําลังกายจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสม และความสามารถ
ของแตละบุคคล ความเขมขนและชนิดหรือวิธีของการออกกําลังกายจะตองอยูในขอบขายความ
สามารถทางรางกายของผูสูงอายทุีจ่ะทนได วธีิการออกกาํลังกายควรจะเปนประโยชนโดยตรงตอรางกาย
และจิตใจอยางนอย ตองทําใหกระฉับกระเฉงขึ้นในตัวผูสูงอายุ

ทางเลอืกตาง ๆ ของคนเรามคีวามสมัพนัธโดยตรงกบัความมสุีขภาพด ี (well-being) สวนตวั
ดานรางกายและสรีระตาง ๆ ทางเลือกเหลานี้ มิไดเปนเพียงตัวเพิ่มหรือลดความคาดหมายการมีอายุ 
(life expectancy) ของบุคคลเทานั้นแตยังมีสวนสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของพวกเขาดวยภายหลัง 
การทบทวน ตรวจสอบ เอกสารและผลการวิจัยเกี่ยวกับความชราซึ่ง Cruz. (1986: 68) ระบุวา           
“การออกกาํลังกายสามารถยับยั้งสภาพความเสื่อมของรางกายหลายอยางอันเนื่องมาจากความชราได
(เชน) การสูญเสียความแข็งแรงของกระดูกและมวลกลามเนื้อ เปนตน พลังงานโดยรวมแรงที่จะ
ทํางาน ความคลองแคลว สมรรถภาพหัวใจและเชิงแอโรบิค ในบรรดาผูที่ออกกําลังจะมีสูงกวา ผูที่
ไมออกกําลัง นอกจากนี้ยังมีขอไดเปรียบดานสุขภาพดวย ในดานระดับความดันโลหิต น้ําตาล และ
โคเลสเตอรอล โดยไมเกีย่วกบัสภาพดานจติใจ เอกสารงานวจิยัทกุชิน้ (Resenfield, 1986: 68) ระบวุา    
“ผูสูงอายุที่แข็งแรงยังคงมีกิจกรรมทางกายอยูตลอดชีวิต”

ประโยชนของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

ผูสูงอายวุยั 65-70 ป จาํเปนตองออกกาํลังกายอยางสม่าํเสมอ ใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะเปนไปได
เพราะเหตุวา เมื่อคนเราอายุมากขึ้นรางกาย จะมีการเสื่อมของอวัยวะตาง ๆ ตามวัย ทําใหเสี่ยงเกิด
โรคตาง ๆ การออกกําลังกายจะชวยปองกันและรักษาอาการของโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสภาพ
รางกายได เชน อาการปวดเมื่อยตามขอตอตาง ๆ อาการทองผูก ในทางตรงขามหากผูสูงอายุขาด
การออกกําลังกาย จะทําใหเกิดความเสื่อมของรางกายเร็วข้ึนและเกิดโรคงายขึ้น ดังนั้น (สถาบัน       
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เวชศาสตรผูสูงอาย,ุ 2547: 1-2) ผูสูงอายจุะตองมคีวามรู มกีารรบัรูความสามารถตนเกีย่วกบัการออกกาํลังกาย
ชนดิของการออกกาํลังกาย หลักของการออกกาํลังกาย ขัน้ตอนของการออกกาํลังกาย ประโยชนและ
โทษของการไมออกกําลังกาย การออกกําลังกายที่เหมาะสมและสม่ําเสมอในทางการแทพยถือเปน
ส่ิงสําคัญในการสรางเสริมใหมีสุขภาพที่ดี ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งดานรางกาย จิตใจ และอารมณ
รางกายลดการเสี่ยงจากการตายกอนวัยอันควร ทําใหการทรงตัวดีขึ้น ชวยผอนคลายความเครียด 
และเปนผลดีของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ คือ

1. ทําใหสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ การออกกําลังกายจะทําใหเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ
ของรางกายไดมากขึ้น ภูมิตานทานของรางกายดีขึ้น ความจําดีขึ้น ชวยชะลอความเสื่อม

2. ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางรางกาย ทําใหเหนื่อยนอยลง กลามเนื้อแข็งแรง และทนทาน
มากขึ้น ชวยใหหายปวดเมื่อย ปวดขอตาง ๆ การทรงตัวดีขึ้น

3. ชวยควบคุมน้ําหนักและรักษาทรวดทรงใหดูดีเดินไดคลองแคลว ไมหกลม

4. ปองกนัโรคทีเ่กดิจากการเสือ่มและชวยฟนฟรูางกายจากโรคตาง ๆ โรคเสนเลอืดไปเลีย้ง
หัวใจ ตับ และอุดตัน โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคขอเสื่อม

5. ชวยลดความเครียด ไมซึมเศรา ไมวิตกกังวล สุขภาพจิตดีขึ้น

6. ทําใหการเคลื่อนไหวกระดูกและขอ ชวยทําใหขอไมยึดติด

7. ออกกําลังกายจะทําใหหลับสนิทและสบายขึ้น

8. การออกกําลังกายที่ถูกตอง ชวยใหหัวใจและปอดแข็งแรง

9. ชวยใหระบบขับถายดีขึ้น

10. ชวยใหเกิดความคลองตัว มีการทรงตัวที่ดีขึ้น
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การออกกําลังกายมีผลโดยตรงตอความสมบูรณของสมรรถภาพทางกาย ทั้งดานรางกาย
และจิตใจดังนี้

ดานรางกาย

1. ระบบกระดกูและกลามเนือ้ การออกกาํลังกายทาํใหกลามเนือ้มขีนาดใหญขึน้มกีาํลังเพิม่ขึน้
สามารถทํางานไดนาน มีความอดทนตอการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น (วิจิตร, 2535; Kirkendall and 
Garrett, 1998: 598-602; Schike, 1991: 4-7 ) จากการศึกษาของ Tutsumi (1997: 257-226) พบวา     
ผูสูงอายเุมือ่ไดเขารวมโปรแกรมการออกกาํลังกายเพือ่ฝกความแขง็แรง (strength training) ของรางกาย
ในระยะเวลา 12 สัปดาห ซ่ึงมีทั้งโปรแกรมการออกกําลังกาย เพื่อฝกความแข็งแรงชนิดที่มีระดับ
ความหนักของงานสูง (high intensity strength) และระดับความหนักของงานต่ํา (low intensity 
strength) ทั้ง 2 โปรแกรมสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อของผูสูงอายุไดรอยละ 38.6 และ
การศกึษาของลดัดา  (2538: 23-25) เกีย่วกบัผลของการออกกาํลังกายแบบไอโซโทนกิของกลามเนือ้หลัง
ทีม่ปีระสิทธภิาพของกระดกูสนัหลังในผูสูงอายเุปนเวลา 4 สัปดาหพบวา ประสิทธภิาพการเคลื่อนไหวของ
กระดูกสันหลังในทากมหลัง แอนหลัง เอียงซายและเอียงขวาเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ของ Girouard and Hurley (1998: 1444-1449) ที่พบวาการออกกําลังกาย แบบฝกความยืดหยุน 
(flexibility training) ในผูสูงอายุเปนเวลา 10 สัปดาห ทําใหการเคลื่อนไหวของขอบริเวณไหลดขีึน้ 
นอกจากนีก้ารออกกาํลังกายชนดิฝกความแขง็แรงจะชวยเพิม่ความหนาแนนของกระดูกได (Hughes 
et. al, 1995: 967-974) ในผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป ซ่ึงปญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน และโรคขอ
อักเสบ พบวา การออกกําลังกายจะชวยลดการเสื่อมของกระดูกได (Hawranik, 1991: 20-21) การ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอชวยใหกระดูกมีความหนาแนนและแข็งแรงขึ้นกวาเดิมโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีกลามเนื้อเกาะและบริเวณขอตอตาง ๆ ทําใหเคลื่อนไหวไดคลองตัวข้ึนมีความสมดุลของ
การทรงตัวมากขึ้น ชวยทําใหบุคลิกภาพทาทางดีขึ้น (Ross and Presswalla, 1998: 45-47)

2. ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต การออกกําลังกายทําใหเกิดการเพิ่มอัตราการใช
ออกซเิจนทาํใหปริมาณเลอืดทีอ่อกจากหวัใจในแตละครัง้เพิม่ขึน้ปรมิาณเลอืดทีอ่อกจากหวัใจใน 1 นาที
เพิ่มขึ้นไดรอยละ 10-15 การออกกําลังกายที่จะกอใหเกิดผลดีตอระบบหัวใจและหลอดเลือดนั้น
ตองทาํใหอัตราการเตนของหวัใจสูงสดุอยูระหวาง 65-80 คร้ัง/นาทขีองอตัราการเตนของหวัใจสูงสดุ
(ACSM, 1995: 1-7)  จะชวยใหมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนกาซ รางกายมีการใชออกซิเจน         
ไดเพียงพอเพิ่มการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังเนื้อเยื่อทั่วรางกาย เพิ่มการนําออกซิเจนในเสนเลือดทําให
โอกาสเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดลดลงเมื่อออกกําลังกาย (Powell et. al., 1987: 251-287)
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3. ระบบหายใจ การออกกําลังกายมีผลใหทรวงอกขยายกลามเนื้อที่ทําหนาที่ในการหายใจ
มคีวามแขง็แรงเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะกระบงัลม และกลามเนือ้ระหวางซีโ่ครง ปริมาณอากาศหายใจเขา
หรือออกแตละครั้งเพิ่มขึ้น อัตราการหายใจชาลง ความลึกของการหายใจเพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยน
กาซและการระบายอากาศของปอดมีประสิทธิภาพดีเพิ่มขึ้น เพิ่มความอดทนและความสามารถใน
การปฏบิตั ิ กจิกรรมหรือออกกาํลังกายไดนานขึน้ (วาริศา, 2540: 78-83) จากการศกึษาของ Babcock,
Paterson and Cunningham (1994: 447-452) พบวา การออกกาํลังกายแบบแอโรบคิชนดิฝกความอดทน
ในผูสูงอายชุายเปนระยะเวลา 6 เดอืน ทาํใหผูสูงอายมุกีารแลกเปลีย่นกาซเพิม่มากขึน้อยางมนียัสําคญั
ทางสถิติ สําหรับในผูปวยโรคหอบหืดการออกกําลังกายจะชวยลดอาการหอบชวยใหรางกาย              
มีความทานทานในการทาํกิจกรรมตาง ๆ ชวยควบคุมการหายใจไดดีขึ้น  (มานพ, 2538: 77-78)

4. การเผาผลาญสารอาหารและควบคุมอุณหภูมิ การออกกําลังกายจะชวยใหการ 
เผาผลาญสารอาหารในรางกายเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อดีขึ้นสามารถรับ
ออกซิเจนไดมากขึ้น สารอาหารมาเลี้ยงกลามเนื้อมากขึ้น รวมทั้งสารเรงปฏิกิริยาการเผาผลาญ       
สารอาหารทาํใหมกีารสะสมอาหารทีเ่ปนแหลงพลังงาน เกดิพลังงานมากขึน้และเพิม่การไหลเวยีนเลือด
ไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกายดีขึ้น อุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น ผูสูงอายุจะเกิดความรูสึกอบอุน         
ภายหลังการออกกาํลังกายและมกีารระบายความรอนจากการเพิม่การระเหยของเหงือ่ การออกกาํลังกาย
จะชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

5. ระบบประสาท  การออกกําลังกายทําใหสมองทํางานเพิ่มขึ้น ระบบประสาทอัตโนมัติ
ทาํงานไดดขีึน้ เนือ่งจากการออกกาํลังกายจะกระตุนใหตอมหมวกไตหลัง่อดรนีาลนีหรือนอรอดรีนาลนี
ออกมา ซ่ึงสารนีจ้ะกระตุนใหระบบประสาทอตัโนมตัทิัง้ซมิพาเทตคิและพาราซมิพาเทตคิ ใหทาํงาน
ไดสมดุลกัน และการออกกําลังกายยังทําใหความคิด ความจํา และแบบแผนการนอนหลับดีขึ้น        
การออกกําลังกายที่มีความรุนแรงขนาดปานกลางแบบฝกความอดทนโดยใชการออกกําลังกายชนิด
แรงกระแทกต่ํา เชน การเดินเร็ว 30-40 นาที 4 คร้ังตอสัปดาหเปนเวลา 16 สัปดาหสามารถชวยให        
ผูสูงอายมุคีณุภาพการนอนหลบัดขีึน้ (King, Oman, Brassington, Bliwise and Haskell, 1997: 32-37)

6. ระบบตอมไรทอ การออกกําลังกายจะกระตุนการทํางานของตอมไรทอ โดยเฉพาะตอม
หมวกไต โดยทาํใหตอมหมวกไตขยายใหญขึน้ทาํใหหล่ังแคททโีคนามนีซึง่ประกอบดวยอดรี-นารนี
และนอรอดรีนารีน และ กลูคากอน (glucagon) เพิ่มขึ้น ซ่ึงทําใหอินซูลินในกระแสเลือดลดระดับ
ลงแตก็สามารถไปสูกลามเนื้ออยางเพียงพอและออกฤทธิ์ไดดีขึ้น ทําใหระดับของน้ําตาลในกระแส
เลือดลดต่ําลง นอกจากนี้ในขณะออกกําลังกาย ชวงสั้น ๆ ฮอรโมนสงเสริมการเจริญเติบโต และ
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คอรติซอลจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซ่ึงจะชวยในการสลายไขมัน ลดการใชกลูโคสที่เนื้อเพิ่มการสราง
กลูโคสทีต่บั เมือ่ออกกาํลังกายเปนเวลานานขึน้ปรมิาณเลอืดมาเลีย้งกลามเนือ้มากขึน้มกีารเผาผลาญ
สารอาหารเพิ่มขึ้นจาก กลัยโคเจน กลูโคสในเลือด และในตับ กรดไขมันอิสระซ่ึงมีผลทําใหเกิด
กลูโคสในเลอืดต่าํลงได จากผลการวจิยัเกีย่วกบัการออกกาํลังกายแบบแอโรบคิ ชนดิแรงกระแทกต่าํ
เปนเวลา 30 นาที การออกกําลังกายชนิดปลอดแรงกระแทก โดยการยอตัวลง ยืดตัวข้ึน และเขยง
ปลายเทาเปนเวลา 40 นาท ี และการออกกาํลังกายชนดิผสมผสานเปนเวลา 70 นาท ี ในผูสูงอายพุบวา 
ทําใหสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น ไขมันในเลือดลดลงและฮอรโมนเพศเพิ่มขึ้นทั้งเพศหญิงและ        
เพศชาย (ถนอมขวัญ, ถนอมวงศ และวันชัย, 2537: 245-252)

7. ระบบทางเดินอาหาร การออกกําลังกายมีผลชวยกระตุนใหมีการเคลื่อนไหวของลําไส
ไดดีขึ้นลดการเกิดอาการทองผูก และชวยลดปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได
และยังชวยลดการเกิดนิ่วจากโคเลสเตอรอล

8. ระบบภูมิคุมกัน การออกกําลังกายมีผลตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันรางกาย โดย
ชวยกระตุนการสรางภูมิคุมกันของรางกาย (Mazzeo, 1994: S86-S92) จากการศึกษาของ (Woods 
และคณะ 1999) พบวา การฝกออกกําลังกายแบบแอโรบิคขนาดปานกลางเปนระยะเวลา 6 เดือน        
ในผูสูงอายุที่มีขอจํากัดในการทํากิจกรรมชวยกระตุนภูมิคุมกันของรางกายโดยการเพิ่มจํานวนของ
ทีเซลล

ดานจิตใจ

การออกกําลังกายชวยใหรูสึกเบิกบานมีความสุข กระปรี้กระเปรา ภายหลังการออกกําลัง
กายประมาณ  15 นาทีขึ้นไป  เนื่องจากตอมใตสมองมีการหลั่งสารจําพวกเอ็นดอรฟนส 
(endorphines) ซ่ึงมีลักษณะคลายมอรฟนเพิ่มมากขึ้นทําใหรูสึกผอนคลาย ชวยลดความตึงเครียด
ทางอารมณ ลดความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา (วิภาวี, 2533: 27-30; Butle et. al., 1988: 46-62) 
นอกจากนี้จากการศึกษาของ Sobczak (1997: 47-49) เกี่ยวกับการออกกําลังกายประกอบเสียงเพลง
ในผูสูงอายุที่พักอยูในสถานดูแลคนชราเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา ผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย 
เพลิดเพลิน เห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น และจากการที่ผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ไมแยกตัว 
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขจะชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Buchner, 1997: 60-66; Pate, 
et. al., 1995: 402-407; Shephard, 1993: 61-64)
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หลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

การออกกาํลังกายของผูสูงอายนุัน้วทิยาลยักฬีาเวชศาสตรแหงสหรัฐอเมรกิาและสถาบนัสขุภาพ
ของสหรัฐอเมริกาแนะนําวาการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุตองใหเหมาะสมกับความตองการ 
และดทีีสุ่ดสาํหรับผูสูงอาย ุ โดยใหความสาํคญักบัความหนกัเบาในการออกกาํลังกาย ควรออกกาํลังกาย
เปนประจําทุกวันไมจําเปนตองทําอยางตามแบบแผนแตควรคอย ๆ เร่ิมทําและทําอยางตอเนื่อง และ
ถารูสึกเหนื่อย มีเหงื่อออกถือวาออกกําลังกายถึงระดับอัตราการเตนของหัวใจที่เปนเปาหมาย        
นอกจากนี ้ May (1990: 279-296) ไดใหคาํแนะนาํในการออกกาํลังกายของผูสูงอายเุพือ่การมสุีขภาพดี
โดยเนนความปลอดภัยใหทําตามความสามารถ เลือกรูปแบบใหเหมาะสมทําอยางชา ๆ มีชวงอบอุน
รางกาย ชวงออกกําลังกาย ชวงผอนคลายและตองทําสม่ําเสมออยางนอย 3-5 คร้ัง ตอสัปดาห         
ใชเวลาอยางนอย 20-30 นาทีตอวัน

วีรจิต (2540: 58-59) ไดกลาวถึงหลักการออกกําลังกายในผูสูงอายุไวดังนี้

1. ควรออกกําลังกายในหมูเพื่อนวัยเดียวกัน

2. ควรออกกําลังกายขณะทองวางหรือกอนอาหาร

3. เลือกประเภทของการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูสูงอายุ

4. ประเภทของการออกกําลังกาย ไมควรเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวกระทันหัน

5. เปนการออกกําลังกายที่ทําไปเรื่อย ๆ ชา ๆ คอยทําคอยไป ไมใชความเร็วสูง

6. ตองไมหนักมากถึงกับตองใชความอดทน หรือใชพลังแรงของกลามเนื้อมากเกินไป

7. ไมมีการกลั้นลมหายใจ โดยเฉพาะผูที่มีความดันโลหิตสูง

8. อาศัยความอดทนใชเวลานานดีกวา

9. หลีกเลี่ยงการแขงขันหรือการพนัน
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10. ควรออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ไมควรทํา ๆ หยุด ๆ ถารางกายแข็งแรงขึ้น ควรเพิ่ม
ระดับการออกกําลังกายใหสูงขึ้นจนกระทั่งรางกายแข็งแรงดีแลว ใหรักษาความแข็งแรงไวใหคงที่
ตลอดไป

11. ควรหยดุออกกาํลังกาย เมือ่รูสึกใจเตนแรง มนึเวยีนศรีษะ หอ้ืูอ ลมออกห ูตามวั หายใจขดั 
หายใจไมทัน หอบ ใจสั่น

12. สังเกตดูวาหลังออกกําลังกายแลวรูสึกกระปรี้กระเปรา แสดงวาการออกกําลังกาย
นั้นเหมาะสม ถารูสึกออนเพลียผิดปกติแสดงวาการออกกําลังกายนั้นมากไป

13. ความแรง = ความหนกั = ความนาน = ความพอด ีคอื เหนือ่ยหายใจแรงขึน้ ขณะออกกาํลังกาย
ถารูสึกเหนื่อยมาก ควรหยุดหรือลดความหนักลงเล็กนอยหรือชีพจรไมควรเกิน 120 คร้ัง/ตอนาที

สรุปหลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ความถี่ของการออกกําลังกายสําหรับผูที่ไมเคย
ออกกําลังกายมากอนควรปฏิบัติสัปดาหละ 3 วัน แลวคอย ๆ เพิ่มขึ้น ความหนักขึ้นอยูกับประเภท
และวตัถุประสงคของการออกกาํลังกายในการเพิม่พละกาํลังของผูสูงอาย ุ ตองทาํดวยความระมดัระวงั
ไมหักโหม เพราะกลามเนื้ออาจฉีกขาดได ตองหายใจปกติ เพราะการกลั้นหายใจทําใหความดัน
โลหิตสูงขึ้น ระยะเวลาของการออกกําลังกายแตละครั้ง ควรนานติดตอกันครั้งละ 20-30 นาที         
แตสําหรับผูทีไ่มเคยออกกาํลังกาย ควรเริม่ทาํครัง้ละนอย ๆ เทาทีท่าํได อาจะเปน 5-10 นาท ีแลวคอย ๆ
เพิ่มขึ้นจนสามารถออกกําลังกายไดนานติดตอกัน 20-30 นาที

ขอควรระวังในการออกกําลังกายสาํหรับผูสูงอายุ

สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ (2547: 2-4) ไดกลาวถึงขอควรระวังในการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุไวดังนี้

1. ผูสูงอายทุีม่สุีขภาพไมแขง็แรง และบางทานบรหิารรางกายไมถูกตอง เชน หกัโหมเกนิไป
และพบวามีอาการผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง ขอใหผูสูงอายุหยุดบริหารรางกายและปรึกษาแพทย  
อาการที่พบเชน
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1.1 หัวใจเตนผิดปกติ หัวใจเตนแรงหรือหัวใจเตนชาลงทันที
1.2 เจ็บที่บริเวณหัวใจ หรือราวไปที่ไหลขางซาย
1.3 หายใจไมเต็มอิ่ม หายใจขัดหรือหายใจไมทั่วทอง
1.4 งวงนอน วิงเวียนศีรษะ ควบคุมลําตัวหรือแขนขาไมได
1.5 รูสึกหวั่นไหว โดยหาสาเหตุไมได
1.6 มีอาการออนแรง หรืออัมพาตบริเวณหนา แขน ขา และอก

2. ในผูสูงอายุหรือผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป การออกกําลังกายครั้งแรกควรคํานึงถึง

2.1 ถาผูสูงอายมุโีรคประจาํตวัอยู หรือมคีวามปกต ิ เชน โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
เคยแนนหรือเจบ็หนาอก เปนลมหนามดื เวยีนศรีษะ ขอเสือ่ม หรือปญหาทางกระดกู ควรปรกึษาแพทย
กอนวา ทานสามารถออกกําลังกายไดหรือไม

2.2 ถาผูสูงอายุไมมีโรคประจําตัว หรือไมเคยมีความผิดปกติของรางกายมากอนการเริ่ม
ออกกาํลังกาย ควรเริม่ตนดวยการเดนิกอน หรือทาการบรหิารกายกอนแลว เพิม่เวลาขึน้จนถึง 20 นาที
ถาไมรูสึกเหนื่อย ผิดปกติ ใหเพิ่มเปนเดินเร็ว, ถาไมเหนื่อยทําใหเร่ิมวิ่งเหยาะ ๆ

3. ในการออกกําลังกายทุกครั้ง ควรใชเวลาประมาณ 20-40 นาที โดยแบงเปน

- การอบอุนรางกาย (Warm-up) ควรใชเวลาประมาณ 5-10 นาที

- ออกกําลังกายแบบแอโรบิค ควรใชเวลาประมาณ 20-30 นาที

- การผอนคลายกลามเนื้อ (Cool down) ใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที

- ไมควรออกกาํลังกายเกนิ 45 นาทตีอคร้ัง เพราะจะเปนการหกัโหมเกนิไป
การออกกาํลังกายเพือ่สุขภาพควรออกสม่ําเสมอทุกวัน หรืออยางนอย 3-5 คร้ังตอสัปดาห

4. ในการออกกําลังกาย ควรพิจารณาถึง

- สถานที่ควรปลอดโปรง อากาศถายเทดี ไมรอนเกินไป

- เครื่องนุงหม ใสสบายไมฟต
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- รองเทา ควรใหเหมาะสม และรูสึกสบาย เปนรองเทาที่ใชออกกําลังกาย

- เวลา จะเปนเวลา เชา กลางวัน เย็น หรือกอนนอน ควรเปนเวลาเดียวกันทุกวัน เพราะ
มีผลตอการปรับตัวของรางกาย

5. เลือกชนิดของการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกายสําหรับผูสูงอายุ ชนิดของ
การออกกําลังกายควรเปนแบบแอโรบิค คือมีการเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลาอยางตอเนื่อง เชน 
การเดิน การวิ่งเหยาะ ๆ การบรหิารรางกาย เปนตน

6. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ควรทําตามความสามารถและสภาพของรางกาย ตองไม
แขงขัน เพราะการแขงขันอาจทําใหฝกรางกาย หักโหมเกินไปอาจเกิดอันตรายได

7. ควรงดออกกําลังกายในขณะที่มีไข ออนเพลีย ไมสบาย

สรุปขอควรระวังในการออกกําลังกาย

การออกกาํลังกายในผูสูงอาย ุ อาจมกีารปฏบิตัทิีไ่มถูกตองไมเหมาะสมกบัวยัและสภาพรางกาย
ถาหักโหมมากเกินไปอาจทําใหเกิดอันตราย ไมควรกลั้นหายใจ หรือออกแรงกระแทกโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ขอเขา เนื่องจากการเสื่อมของขอตามวัย การออกกําลังกายไมตองใชความเร็วสูง ขณะออก
กาํลังกาย ถาเกดิอาการผดิปกตติองหยดุออกกาํลังกายทนัทแีละควรใหแพทยอนญุาตถงึจะออกกาํลังกาย
ตอไปได

รูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

ปฐมรัตน  (2542: 17-18) เสนอแนะรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุดังนี้

1. การออกกาํลังกายเพือ่เพิม่สมรรถภาพปอดและหวัใจ ไดแก การออกกาํลังกายแบบแอโรบคิ
เปนการออกกาํลังกายดวยความหนกัปานกลางทาํตอเนือ่งกนั 30-40 นาท ีโดยเริม่จากการอบอุนรางกาย
ดวยการยืดกลามเนื้อ แลวตอดวยการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ทําติดตอกันจนรางกายรูสึกเหนื่อย
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เหงื่อออกจึงคอย ๆ ผอนคลายรางกาย วิธีการออกกําลังกายแบบแอโรบิคมีอยูหลายวิธีควรเลือก          
ใหเหมาะสมในผูสูงอายุแตละรายดังนี้

1.1 การเดิน เปนวิธีการสะดวกและงาย ควรเริ่มตนเดินชา ๆ หรือยืดกลามเนื้อกอนเพื่อ
อบอุนรางกาย แลวเดินตามปกติใหรางกายตื่นตัวแลวเร่ิมเดินใหเร็วข้ึนจนรูสึกเหนื่อย ชีพจรเตนเร็ว
แลวจึงคอย ๆ เดินชาลงเพื่อผอนคลายรางกาย

1.2 การวิ่งชาๆ ผูสูงอายุสามารถวิ่งได แตตองมีขอเทาที่ดี เพราะการวิ่งจะมีแรงกระแทก
ที่ขอเทามากกวาการเดิน

1.3 ทาการบริหารรางกายตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ แตควรจะบริหารใหเกิดผลถึง
ระดับหัวใจเตนเพิ่มขึ้น

1.4 การราํมวยจนี การราํวงมาตรฐาน การรําซีก่ง เปนการเคลือ่นไหวอวยัวะ แขน – ขา – ลําตวั
อยางชา ๆ แตใชเวลา และสมาธิดวย เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ แตตองมีครูฝกที่ดี มีกลุมที่เหมาะสม 
และตองใชเวลาปฏิบัติอยางจริงจัง

1.5 โยคะ เปนการออกกําลังกายที่ผสมกับการควบคุมการหายใจ ใหเขาจังหวะกัน ตอง
มีครูฝกที่รูจริง และปฏิบัติอยางจริงจังก็สามารถใหประโยชนอยางสูง

1.6 ไมพลอง เปนการออกกาํลังกายทีน่ยิมอยางมากสาํหรับผูสูงอาย ุ เพือ่การฟนฟสุูขภาพ
ที่เสื่อมลงใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีสุขภาพแข็งแรง

1.7 การถบีจกัรยานอยูกบัทีห่รือถีบจกัรยานทัว่ไป ใหคอย ๆ เร่ิมถีบชา ๆ แลวเพิม่ความเรว็
และแรงขึ้นจนรูสึกลา ชีพจรเตนเร็วแลวคอย ๆ ปนชาลงเพื่อผอนคลาย

1.8 การวายน้ํา เปนวิธีการออกกําลังกายที่ดีเนื่องจากปลอดแรงกระแทกมีหลักการเชน
เดียวกับการเดินแตผูสูงอายุสวนใหญไมนิยม
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1.9 การเตนแอโรบิคในผูสูงอายุ ควรใชทาเตนที่แตกตางจากวัยหนุมสาวทาบริหาร       
จะเลือกทาที่มุงเนนแกปญหาตาง ๆ ที่ผูสูงอายุมีอยู เชน ปวดเอว ปวดไหล ปวดเขา ซ่ึงจะมีทาทาง
แตกตางกันไป แตการเตนแอโรบิคที่เหมาะสม และปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุควรเปน แบบแรง
กระแทกต่ําซึ่งเปนการเคลื่อนไหวในวงกวางมีการยกเขาสูงเทาขางใดขางหนึ่งอยูบนพื้นตลอดเวลา 
จะไมมีการกระโดด การวิ่ง การเตะเทาสูง เทาจะไมลอยจากพื้นพรอมกันทั้งสองเทา การกาวเทา       
จะกาวยาวหรือเปนการแบบปลอดแรงกระแทกคือ พยายามลดแรงกระแทกใหนอยลงแตมีการ
เคลื่อนไหวที่สมบูรณ นิ่มนวล มีจุดหมายที่แนนอน ใชการยอตัวลง ยืดตัวข้ึน รวมทั้งเขยงปลายเทา
แทนการวิ่งเหยาะ และการกระโดด การเตน ปจจุบันการเตนแอโรบิคกําลังเปนที่นิยมและสามารถ
ฝกไดตามความชอบ และความเหมาะสมในแตละบุคคล การเตนแบบปลอดแรงกระแทกมี 6 แบบ 
ไดแก โมเดิลดานซ ศิลปปองกันตัว ไทเก็ก โยคะ บัลเลต และแจสดานซ (คงศักดิ์, 2533 อางใน 
ถนอมขวญั, 2541) ส่ิงทีพ่งึระวงัในการออกกาํลังกายแบบแอโรบคิผูสูงอายคุวรไดรับการตรวจรางกาย
จากแพทยกอนออกกําลังกายและควรปรึกษาแพทยเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกําลังกายที่ตองการ
ปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมและปองกันการเกิดอันตราย นอกจากนี้ควรเลือกใชรองเทาที่เหมาะสม
เนื่องจากการออกกําลังกายบางทาอาจมีแรงกระแทก จึงใครใชรองเทาที่มีวัตถุกันแรงกระแทก        
เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่ขอเทา

2. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุนและการผอนคลาย วิธีการออกกําลังกายแบบนี้      
มจีดุมุงหมายเพือ่ยดืกลามเนือ้และขอตอตาง ๆ เพิม่ความยดืหยุนความคลองตวัสงผลตอการเคลือ่นไหว
ชวยในการทรงตัว โดยการยืดดวยตนเองหรือผูอ่ืนชวยยืดให เชน การบริหารรางกายแบบยืดเหยียด 
ดวยทาทางทีเ่รียกวากายบรหิาร หรือ การราํมวยจนี ส่ิงทีพ่งึระวงัคอืตองพยายามยดืกลามเนือ้อยางชา ๆ
จนรูสึกตึงโดยไมรูสึกเจ็บเมื่อถึงจุดที่เร่ิมจะเจ็บใหยืดกลามเนื้อคางไวแลวผอนคลายกลับสูทาเดิม

3. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มพลังหรือความแข็งแรง และความอดทนของกลามเนื้อ

3.1 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเนื้อจะทําใหผูสูงอายุสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดีขึ้นวิธีการที่ใชไดแก

3.1.1 วิธีการออกกําลังกายที่ใชทาบริหารโดยไมใชอุปกรณชวยแตสามารถทําได
ดวยตนเองเนนการเคลือ่นไหวของขอตอเปนหลัก เชน การบรหิารสวนศรีษะใชทากมเงย เอยีงหมุนคอ
การบริหารแขนใชทาเหยียดแขน กางและหุบแขน หมุนเขาหรือหมุนออก เปนตน การบริหารสวน
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ลําตัวใชทากมเงย เอียงดานขาง หมุนตัว ส่ิงที่พึงระวังเกี่ยวกับทาที่ใชบริหาร เชน ในผูสูงอายุบาง
รายที่มีปญหาเกี่ยวกับการทรงตัว สายตา ควรใชทานั่ง ทานอนมากกวาทายืน ทาที่บริหารไมควรเร็ว
เกินไปและตองไมมีการออกแรงในการเหวี่ยงเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บฉีกขาดของกลามเนื้อขอตอ
ตาง ๆ ได

3.1.2  วิธีการออกกําลังกายโดยมีอุปกรณชวย เชน น้ําหนัก ถุงทราย น้ําหนักตัว
ของผูออกกาํลังกายเอง มแีรงพยงุแรงตานจากผูอ่ืนหรืออาศยัแรงเสรมิจากอปุกรณ (active resistance
exercise) การออกกําลังกายแบบนี้จะใชในผูสูงอายุที่มีปญหาความออนแรงของกลามเนื้อซ่ึงตอง
อาศัยอุปกรณ เชน ถุงน้ําหนัก ส่ิงที่พึงระวัง ไมควรใหผูสูงอายุไดรับการเสริมแรงมากเกินไป          
อาจทําใหเกิดแรงกดบริเวณขอตอทําใหเกิดความเจ็บปวดไดและควรระวังอุบัติเหตุอุปกรณหลนทับ
เกิดการบาดเจ็บได

การออกกาํลังกายโดยใชแรงตานจากภายนอกมาตานการเคลือ่นไหว (active resistance 
exercise) เชน การยกน้ําหนักการตานแรงจากมือผูอ่ืน วิธีนี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อไดดี 
แตควรระวงัโดยการออกกาํลังกายอยางมขีัน้ตอนคอย ๆ ออกกาํลังกายอยางไมหกัโหม ควรเริ่มตน
เพียงเล็กนอย 10-15 คร้ัง แลวคอย ๆ เพิ่มขึ้น ควรทําอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง จึงจะไดผลดี ส่ิงที่
พึงระวัง ผูสูงอายุควรไดรับการตรวจประเมินรางกายจากแพทยกอนออกกําลังกายเพื่อใหไดรับ           
คาํแนะนาํทีถู่กตองและการออกกาํลังกายวธีินีอ้าจทาํใหความดนัโลหติสงูขึน้ จงึไมเหมาะกบัผูสูงอายุ
ที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยูแลว ในการออกกําลังกายวิธีนี้ไมควรหดเกร็งกลามเนื้อคางไวนาน ๆ
อาจทําใหการไหลเวียนโลหิตไมดีสงผลใหเลือดไปเลี้ยงสมองไดนอยลงเกิดอาการมึนงงและ       
หมดสติได

3.2  การออกกาํลังกายเพือ่เพิม่ความอดทนของกลามเนือ้ การออกกาํลังกายวธีินีจ้ะสงเสรมิ
ความอดทนของกลามเนื้อและเพิ่มความคงทนในการทํากิจกรรมตาง ๆ วิธีการออกกําลังกายอาจใช
ทาบริหารเชนเดียวกับการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อแตใชแรงตานทาน       
ในขนาดปานกลางแลวคอย ๆ เพิ่มจํานวนขึ้นจาก 5 คร้ัง จนถึง 20 คร้ัง โดยไมเพิ่มแรงตานทาน 
การออกกําลังกายวิธีนี้เหมาะสําหรับผูสูงอายุจะชวยใหรางกายทํางานไดนานขึ้น โดยเฉพาะ         
ในกลามเนือ้มดัใหญ เชน กลามเนือ้บริเวณขา ลําตวั ส่ิงทีพ่งึระวงัไมควรทาํอยางหกัโหมซึง่สอดคลอง
กับสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ, กรมการแพทย 2545: 22 กลาววา การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ  
ผูสูงอายุ เชน การเดิน เปนวิธีการออกกําลังที่เหมาะสม กับผูสูงอายุ มีขอปฏิบัติคือ ตองเดินเร็ว        
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ใหเกดิการเตนของหวัใจเพิม่ขึน้ หากเกนิเรว็มากไมได ตองเพิม่เวลาการเดนิใหมากขึน้ ควรใชรองเทา
ที่เหมาะสม เนื่องจากการเดินเปนการออกกําลังที่เทาเปนสวนใหญ จึงควรแกวงแขนและบริเวณ
กลามเนื้อสวนคอ และหนาอกรวมดวยขณะเดิน และควรเดินในที่อากาศบริสุทธิ์และปลอดภัย และ
ควรเดินในตอนเชา การวิ่งชา ๆ เหมาะสมกับผูสูงอายุ ถาผูสูงอายุสามารถวิ่งได ก็ไมมีขอหาม         
แตตองมีขอเทาที่ดี มีขอปฏิบัติเชนเดียวกับการเดิน การบริหารรางกายทาตาง ๆ ควรบริหารใหถึง
ระดับที่หัวใจเตนเพิ่มขึ้น การรํามวยจีน มีหลักการของการรํามวยจีน คือ การเคลื่อนไหวชา ๆ แตใช
เวลาและสมาธดิวย เหมาะสาํหรับผูสูงอาย ุ โยคะ เนนการออกกาํลังทีผ่สมกนั การควบคมุการหายใจ      
ใหเขาจงัหวะกนั มกีารปฏบิตัอิยางจริงจงัจะใหประโยชนสูงสดุ ยงัมชีนดิของการออกกาํลังกายมากมาย
ถาผูสูงอายไุดรูหลักทีถู่กตอง ออกกาํลังสม่าํเสมอตามสภาพรางกายไมหกัโหม ไมรุนแรง ไมแขงขนั   
ก็จะทําใหรางกายมีสุขภาพที่ดี เพลิดเพลินและมีความสุข

ประเภทการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

การออกกําลังกายในผูสูงอายุควรคํานึงถึงหลักการออกกําลังกายที่ผูสูงอายุจะไดรับความ
ปลอดภัย สูญเสียคาใชจายนอยรวมทั้งเปนการจูงใจใหผูสูงอายุปฏิบัติอยางตอเนื่อง (จุฬาภรณ, 
2531: 202-206; รุงทวิา, 2542: 51-65) กลาววา การออกกาํลังกายตองมลัีกษณะเหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการของผูสูงอายุ กอนการออกกําลังกายควรไดรับการทดสอบความสามารถในการ
ออกกําลังกาย (exercise stress test) กอน โดยผูที่รับการทดสอบจะปนจักรยานอยูกับที่หรือเดินบน
ลอเล่ือนกล (treadmill) ขณะที่ปนจักรยานอยูกับที่หรือเดินบนลอเล่ือนกลนั้นกราฟแสดงการทํางาน
ของหัวใจ ความดันโลหิตและจํานวนออกซิเจนที่ใชในการออกกําลังกายจะถูกบันทึก โดยใหผูทํา
การทดสอบเริ่มออกกําลังกายในระดับต่ําสุดกอนแลวจึงเพิ่มระดับงานทุกๆ 1 นาที จนกระทั่งถึง
ระดบัทีผู่ออกกาํลังกายไมสามารถออกกาํลังกายตอไปไดจงึหยดุการทดสอบ ซ่ึงการทดสอบโดยวธีินี้
สามารถกําหนดโปรแกรมไดโดยที่การทดสอบจะอยูในระดับที่ปลอดภัยแกผูรับการทดสอบ   
(วิชิต, 2538: 95-104)

การออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสมมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหเกิดประโยชน
ตอรางกาย จติใจและสงัคมของผูสูงอาย ุโดยวธีิการออกกาํลังกายมอียูหลายประเภท ขึน้กบัวตัถุประสงค
และประโยชนที่จะใชกับผูสูงอายุ ซ่ึงปฐมรัตน (2542) ไดแบงประเภทการออกกําลังกาย ที่ผูสูงอายุ
สามารถออกกําลังกายไดดวยตนเอง ออกเปน 3 ประเภท คือ
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1. สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ

1.1 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เปนการออกกําลังกายเพื่อ
เพิ่มตานแรงกระทําภายนอก เนื่องจากสวนใหญผูสูงอายุจะมีปญหาการออนแรงของกลามเนื้อ        
จากการเสื่อมตามอายุ การไมไดใชงานหรือจากพยาธิสภาพของโรค มีผลทําใหมีขอจํากัดในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ฉะนั้นการสงเสริมการออกกําลังกายเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อจะชวยให
การทํากิจกรรมตาง ๆ ดีขึ้น และทําใหกระดูกและขอมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ซ่ึงแบงยอยเปน

1.1.1 การออกกําลังกายที่ใชทาบริหาร โดยไมตองใชอุปกรณชวยแตทําดวยตนเอง
อยางอสิระ เปนการบรหิารการเคลือ่นไหวของขอตาง ๆ เปนหลัก ส่ิงทีพ่งึระวงัในการบรหิารรางกาย
ในผูสูงอายุคือ ในผูสูงอายุบางรายที่มีปญหาในการทรงตัว สายตาผิดปกติ ควรบริหารรางกายใน  
ทานั่งหรือทานอนมากกวาทายืน ควรทําอยางชา ๆ เปนจังหวะ ไมควรกระแทกอวัยวะตาง ๆ เพราะ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ฉีกขาดของกลามเนื้อ (กรรวี  และสุดจิต, 2540) โดยขณะบริหารตองเปน
การเคลื่อนไหวที่ไมทําใหเกิดความเจ็บปวด และควรหายใจชา ๆ และเปนจังหวะ ไมควรกลั้น
หายใจ การบริหารรางกายมีลักษณะการฝกมากมาย หลายแบบ หลายวิธี เชน วัตถุประสงคเพื่อ
บริหารรางกายใหมคีวามแขง็แรง และนาํไปสูความสุีขภาพสมบรูณ ตามวตัถุประสงค ถาไดดาํเนนิการ
ใหมีความถูกตอง มีการฝกอยางจริงจัง ยอมจะสงผลใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดแนนอน

1.1.2 การออกกาํลังกายโดยใชอุปกรณชวย เชน ดมัเบลล ถุงทราย สปรงิ หรือแรงตาน
จากผูอ่ืน การออกกําลังกายแบบนี้จะใชในผูปวยที่มีปญหาความออนแรงของกลามเนื้อ แตส่ิงที่พึง
ระวังคือไมควรใหผูสูงอายุใชอุปกรณชวยที่มีน้ําหนักมากเกินไปหรือแรงตานจากผูอ่ืนที่มากเกิน 
ในระยะเริม่ตนควรใชแรงตานตาง ๆ กอนใน 8 สัปดาหแรก เพือ่ใหกลามเนือ้มกีารปรบัตวัและปองกนั
การเกดิแรงกดบรเิวณขอตอทาํใหเกดิความเจบ็ปวดได ผูสูงอายทุีม่ปีญหาทางสขุภาพ เชน เปนโรคหวัใจ
ความดนัโลหติสงู โรคขอ ควรไดรับการตรวจรางกายโดยแพทย กอนออกกาํลังกายกอนเพือ่ใหไดรับการ
แนะนาํทีถู่กตองและเหมาะสม และควรระมดัระวงัจากอบุตัเิหตอุุปกรณหลนทบัใหเกดิการบาดเจบ็ขึน้ได

1.2 การออกกาํลังกายเพือ่เพิม่ความทนทานของกลามเนือ้ ซ่ึงในผูสูงอายจุะพบความคงทน
ของกลามเนื้อในการทํางานลดลง ทําใหกลามเนื้อที่ทํางานเกิดการลาไดเร็วกวาวัยหนุมสาว ดังนั้น
การออกกาํลังกายจงึควรสงเสรมิการออกกาํลังกายเพือ่เพิม่ความคงทนในการทาํงานโดยมกีารหลกัการ
คอื ใชทากายบรหิารเชนเดยีวกบัการออกกาํลังกายเพือ่เพิม่ความแขง็แรงของกลามเนือ้ แตใชแรงตาน
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ขนาดปานกลางแลวคอยเพิ่มจํานวนความถี่ในการออกกําลังกาย เชน เพิ่มจาก 5 คร้ัง เปน 10 15 และ 
20 คร้ัง โดยไมตองเพิ่มแรงตานมากขึ้น อีกทั้งเมื่อเพิ่มแรงตานควรเพิ่มแรงตานทีละนอยแลวคอย
เพิ่มแรงตานใหมากขึ้น ไมหักโหม ปราศจากความเจ็บปวดขณะมีการเคลื่อนไหว เนื่องจากแรงตาน
ที่มากเกินไปจะเปนอันตรายตอกระดูกและขอตอของรางกาย

2. สงเสรมิการออกกาํลังกายเพือ่เพิม่ความยดืหยุนของโครงสรางรางกาย เปนการออกกาํลังกาย
ทีท่าํซ้าํ ๆ กนัดวยการยดืกลามเนือ้และเอน็ (stretching) เพือ่ใหสามารถเคลือ่นไหวขอตาง ๆ ไดเต็มที่ 
เนือ่งจากในผูสูงอายจุะมคีวามยดืหยุนของกลามเนือ้และเอน็ลดลง วธีิการออกกาํลังกายแบบนีมุ้งเนน
การยดืกลามเนือ้และขอตอเพือ่เพิม่ความยดืหยุน โดยการยดืดวยตนเองหรอืใหผูอ่ืนชวยยดืให ถือเปน
สวนหนึ่งของการออกกําลังกายในระยะอบอุนรางกายและระยะผอนคลาย การออกกําลังกายชนิดนี้
เชน การออกกําลังกายแบบโยคะและไทชิ ซ่ึงเทคนิคในการกายบริหารแบบยืดผูสูงอายุควรอยูในทา
ทีเ่หมาะสม สามารถทรงตวัไดอยางมัน่คง อยายดืมากเกนิไปโดยเฉพาะในตอนเริม่ตน ใหยดือยางชา ๆ
และคอย ๆ เพิ่มขึ้นจากที่รูสึกสบาย ในการยืดตองใหผูถูกยืดรูสึกตึงมาก ๆ โดยไมเจ็บ แลวคางไว       
6 วนิาท ี จงึคอยผอนกลบัสูทาเดมิชา ๆ ใหมคีวามรูสึกผอนคลาย ไมเหวีย่งหรือกระแทกอวยัวะตาง ๆ
และหายใจชา ๆ ลึก ตามธรรมชาติขณะยืด

3. สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอดและหัวใจ ไดแก
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค ซ่ึงมีการเคลื่อนไหวที่เปนจังหวะ มีความตอเนื่องอยางนอย 20 นาที 
ถึง 60 นาที แบงเปนระยะการอบอุนรางกาย ระยะของการออกกําลังกายและระยะการผอนคลาย 
โดยมีความหนักเบาควรเริ่มออกกําลังกายเพียงรอยละ 50 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดและ
หลังจากนั้นไมเกินรอยละ 60 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด และมีความถี่ 3-5 คร้ังตอสัปดาห 
เชน การวิ่ง การวิ่งเหยาะ ๆ การเดิน การเตนแอโรบิค การเตนรํา ปนจักรยาน เปนตน

ประเภทการออกกําลังกายในปจจุบัน จําแนกไดเปนประเภทใหญ ๆ ดังนี้

1. การออกกําลังกายแบบอิสระ  เชน เลือกการออกกําลังกายที่ชอบและเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย จะทําใหออกกําลังกายอยางมีความสุข เพลิดเพลิน การออกกําลังกายมีหลาย ดังตัวอยาง เชน 
การเดิน ดูจะเปนกลวิธีการออกกําลังการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ มีขอปฏิบัติคือ ตองเดินเร็ว ใหเกิด
กระตุนของหวัใจเพิม่ขึน้ หากเดนิเรว็มากไมได ตองเพิม่เวลาการเดนิใหมากขึน้การวิง่ชา ๆ กายบรหิาร
ทาทางตาง ๆ การรํามวยจีน และโยคะ นอกจากยังมีการออกกําลังกายอีกมากมายรวมทั้งกีฬาตาง ๆ 
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ซ่ึงทุกอยางเปนสิ่งที่ดี ถาผูสูงอายุไดรูหลักที่ถูกตอง และออกกําลังกายสม่ําเสมอตามสภาพรางกาย
ไมหักโหม ไมรุนแรง ไมแขงขัน ก็จะทําใหรางกายมีสุขภาพที่ดี

2. การออกกําลังกายแบบเฉพาะทาง เปนการออกกําลังกายทําใหมีการปรับตัวของระบบ
หวัใจและหลอดเลอืดมปีระสิทธภิาพมากขึน้ รวมทัง้กลามเนือ้กระดกู ระบบการทาํงานของอวยัวะอ่ืน ๆ
มีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ชะลอความเสื่อมของรางกาย การออกกําลังกายแบบนี้จัดเปนวิธีรักษา 
และฟนฟูสภาพ ดังนั้นกอนมีการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวควรมีการตรวจ        
สุขภาพกอนหรอืไดรับการดแูลจากแพทยเปนสิง่ทีสํ่าคญัยิง่ ผูสูงอายทุีสุ่ขภาพไมดหีรือมโีรคประจาํตวั
จะไดการฝกฝนตางกัน วิธีการและปริมาณการฝกตองแตกตางกันไปตามสภาพรางกาย ซ่ึงตอง
พิจารณาเปนรายบุคคลไปในการเลือกออกกําลังกาย

3. การออกกําลังกายแบบแอโรบิคการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ไดเร่ิมโดย นายแพทย 
Kennet Cooper เพือ่เสรมิสรางและตรวจสอบสมรรถภาพรางกายของกองทพัทหารอากาศในรฐัเทก็ซสั
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนใหความยินยอมและสนใจ นําไปปฏิบัติไดผลดีจนเปนที่แพรหลาย
ทั้งในประเทศและทั่วโลก การออกกําลังกายแบบนี้มีการกระตุนใหผูออกกําลังกายพยายามรักษา
คะแนนจากการออกกําลังกายใหได 30 แตมตอสัปดาหในผูชายและ 24 แตมตอสัปดาหในผูหญิง 
และชนิดของการออกกําลังกายไดจําแนกไปตามวัย เพศ และประเภทของกีฬา (จรวยพร, 2537)

สรุปการออกกําลังกายผูสูงอายุ

การออกกําลังกายแตละประเภทใหประโยชนตอรางกายทั้งนั้น แตหากการออกกําลังกาย
ไมถูกตองและไมเหมาะสมกับสภาพรางกาย ก็อาจกอใหเกิดอันตรายได ดังคํากลาวของ ชุมศักดิ์  
(2527: 16)  “การออกกําลังกายโดยถูกตองจะตองมีประโยชนทั้งนั้นไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญและ
จะชวยใหประสิทธิภาพในการลําเลียงออกซิเจนของรางกายดีขึ้น” เพราะวา

1. ชวยใหกลามเนื้อที่ใชในการหายใจแข็งแรงขึ้น อากาศจึงเขาออกจากปอดไดสะดวก

2. ชวยใหการสูบฉีดของหัวใจดีขึ้น หัวใจสูบฉีดโลหิตมากขึ้นใน 1 คร้ัง อากาศจากปอด
เดินทางไปสูหัวใจดีขึ้น
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3. ชวยเพิ่มปริมาณโลหิตที่ไหลเวียนสูรางกาย เพิ่มจํานวนเม็ดโลหิตและฮีโมโกบิน ซ่ึงเปน
สารชวยลําเลียงออกซิเจน เปาหมายที่สําคัญที่สุดของการออกกําลังกายแบบนี้ คือ การออกกําลังจะ
มีสมรรถภาพและสุขภาพดี รูปรางไดสัดสวน มีความแข็งแรงและความอดทนของระบบตาง ๆ ใน
รางกาย ผูออกกําลังกายสามารถเลือกกิจกรรมไดตามที่ตนถนัด เชน เลือกการวิ่ง การเดิน วายน้ํา 
ขี่จักรยาน หรือ กีฬาอื่น ๆ สอดคลองกับ ชิดพงษ (2528: 34) ไดกลาวไววา การออกกําลังกายแบบ
แอโรบิค จะชวยใหประสิทธิภาพตอรางกายดังนี้

1. เพื่อเพิ่มความออนตัว (Flexibility)
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง (Strength)
3. เพื่อเพิ่มความทนทาน (Endurance)
4. เพื่อฝกหัดการประสานงานของกลามเนื้อและประสาท (Co-ordination)
5. เพื่อปรับปรุงบุคคลิกภาพ (Posture and personality)
6. เพื่อผอนคลายความเครียด (Relaxation)

หลักพื้นฐานการออกกําลังกายเฉพาะผูสูงอายุ

Norman (1995: 43-47) กลาวถึงการออกกาํลังกายของผูสูงอายตุอง เร่ิมจากสวนบนของศรีษะ
ตลอดลงมาถึงรางกาย ความหนักในการเคลื่อนไหวแตละสวนตลอดจนความเหมาะสมในชวงของ
การเคลื่อนไหวอยางชา ๆ และตอเนื่อง ผูสูงอายุควรหายใจเปนปกติขณะทํากิจกรรมไมวาจะอยู        
ในทาปกติหรือในทาที่ยืดเหยียดสวนตาง ๆ ออก ลักษณะของการออกกําลังกายแตละสวน เปนดังนี้

การออกกําลังคอ (Neck Exercise) ขอควรระวัง หามมิใหผูที่ออกกําลังกายเงยหนาขึ้นเพราะ
จะทําใหกดคอวิงเวียนศีรษะและ ไมใหขยับคอเร็ว ๆ

หถึูงหวัไหล (Ear to Shoulder) ผูออกกาํลังกายตองลดหขูวาใหต่าํไปทางไหลขวา หมนุกลบั
ในทาปกติ ลดหูซายใหต่ําไปทางไหลซาย กลับสูทาปกติ จากนั้นลดคางไปหาหนาอก กลับสูทาปกติ 
ทํา 8-12 คร้ังในแตละทา ไหลทั้งสองควรจะวางในทาผอนคลายตลอดกิจกรรม

การหมุนคอ (Neck Rotation) ผูรวมกิจกรรมมองไปทางไหลขวา กลับสูทาปกติ มองไปทาง
ไหลซายกลับสูทาปกติ ดึงคางไปทางขวางหลัง (เก็บคอ) กลับสูทาปกติ ทําชา ๆ 8 คร้ังในแตละทา
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การยดืคอ (Neck stretch) วางฝามอืขวาบนศรีษะทางดานขวา ผูออกกาํลังกายใชกลามเนือ้คอ
ผลักมือไปพรอมกับศีรษะ 4-8 คร้ัง จากนั้นปลอยมือและหมุนคอกลับทาปกติ จากนั้นลดหูซายไป
ทางไหลซายนับ 8 คร้ัง กลับทาปกติ ทําซ้ําโดยการใชมือซายวางบนศีรษะทางดานซาย

การออกกําลังไหลและลําตัวสวนบน (Shoulder and Upper Back Exercises) ผูออกกําลัง
กายจะตองหลีกเลี่ยงที่จะวางแขนจากทาบังคับเหนือศีรษะหรือทางดานขางทั้งสอง หลังจากยกไหล
ทั้งสองขึ้น ใหกลับสูทาปกติในจังหวะชา

ยักไหล (Shoulder Shrugs)  ผูรวมกิจกรรมตองยกไหลทั้งสองขึ้นไปที่หูทั้งสอง กลับสูทา
ปกติ ลดไหลลงกลับสูทาปกติ ทํา 4 คร้ังในแตละทา

ยกไหล (Shoulder lifts) ผูรวมกจิกรรมยกไหลขวาขึน้ ยกไหลซายขึน้ ลดไหลซายลง (ทาํ 1 คร้ัง)
จากนั้นยกไหลทั้งสองขึ้นและลดไหลทั้งสองลง (ทํา 2 คร้ังในแตละทา)

หมุนไหล (Shoulder Circles) ผูออกกําลังกายตองยกไหล 1 ขาง (หรือทั้งสอง) ในทาหมุน
เปนวงกลมไปทางขางหนาและขางหลังทํา 4-8 คร้ัง

กดกระดกูหวัไหล (Blade Squeeze) ผูรวมกจิกรรมหมนุไหลไปขางหนา (1 คร้ัง) กลับสูทาปกต ิ 
(4 คร้ัง) ดึงไหลไปทางขางหลังและกดกระดูกหัวไหลไปทางดานหลัง (ทํา 8 คร้ัง) จากนั้นกลับสู       
ทาปกติ (ทํา 4 คร้ัง)

บบีและคลายออก (Squeeze and Stretch)  วางมือทั้งสองขางบนไหล กางขอศอกออก ผูรวม
กจิกรรมแตะขอศอกขางหนาพรอมกนั (4 คร้ัง) กลับสูทาปกต ิ(4 คร้ัง) จากนัน้กดขอศอกไปทางขางหลัง
และกดหัวไหลพรอม ๆ กัน (ทํา 8 คร้ัง) กลับสูทาปกติ (4 คร้ัง)

เอือ้มแขน (Arm Reaches) ใชแขนเพยีงขางใดขางหนึง่ (หรือทัง้สองขาง) พรอมกบัมอืทัง้สอง 
หมนุและเอือ้มไปแตะไหลทัง้สองขาง มอืทัง้สองไปถงึไหลยกไหลทัง้สองไปเหนอืศรีษะ มอืทัง้สอง
เอือ้มไปถึงไหลทั้งสองไปขางหนา มือทั้งสองเอื้อมไปถึงไหลทั้งสองไปขางลาง มือทั้งสองไปถึง
ไหลทั้งสอง ผูรวมกิจกรรมเอื้อมแขนขวาขามไปที่ดานหนาของหนาอกทางซาย จากนั้นถือดานหนา
แขนขวา ดวยมือซายและคอย ๆ ยืดออกไปที่ไหลขวานับ 8-12 คร้ัง จากนั้นปลอยแขนและกลับสู
ทาปกติ (4 คร้ัง) ทําซ้ําโดยการยืดแขนซายออกขามไปที่หนาอกทางขวา
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การออกกําลังขอศอก ขอมือ และมือ

การงอตัวของกลามเนื้อไบเซบ (Biceps Curl) ใหวางมือบนตนขา ผูออกกําลังกายจะตองงอ
ขอศอกและแตะกับมือทั้งสองไปที่ไหลทั้งสองสลับกับทั้งขวาและซาย หรือใชทั้งสองขางในเวลา
เดียวกัน เพื่อที่จะลดความแข็งแรงของกลามเนื้อไบเซบ ผูออกกําลังกายจะวางมือซายบนดานหนา
ของแขนขวาและลดลง ตานทานการงอตัวของกลามเนื้อไบเซบดานขวา และทําซ้ําดวยแขนซาย 
หลีกเลี่ยงการกระแทกไหลโดยไมใหขอศอกอยูขางหลังสวนบนที่เคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับขอตอ
หัวไหล

การงอและการสัมผัส (Curl and Touch) วางมือบนตนขา ผูออกกําลังกายขอศอกขวาแตะ
กับมือขวาที่ไหลขวา จากนั้นแตะมือขวาที่ไหลซาย แตะมือขวาอีกครั้งที่ไหลขวา และหมุนมือกลับ
ไปที่ตนขา ทําซ้ําโดยการใชมือซาย (ทํา 1 คร้ังในแตละทา) สุดทาย ทําซ้ําโดยการใชทั้งมือขวาและ
มือซายในเวลาเดียว  ขอควรระวัง สลับการทํางานของนิ้วมือกับการทํางานของเอวเพื่อที่จะปองกัน
การอักเสบของขอตอ

ทาสวดมนต (Prayet Hands) ผูออกกําลังกายประกบฝามือในทาสวดมนต (4 คร้ัง) ยกศอก
ขึ้นชา ๆ ยกไปทางดานขาง ๆ จนกระทั้งเอวงอประมาณ 90 องศา (4 คร้ัง) จากนั้นลดขอศอกลง       
(4  คร้ัง)

หมุนขอมือ (Wrist Circles) ผูออกกําลังกายหมุนเอวชา ๆ ในลักษณะวงกลม พรอมกับ   
กางมือออก จากนั้นก็กํามือทั้งสองขาง

นิว้พดัลม (Finger Fan) ผูออกกาํลังกายในทากาํมอื กางมอืและแบออก กางมอือกในลกัษณะ  
พัดลม และกํามือ (2-4 คร้ังในแตละทา)

วาดดวยนิ้ว (Finger Drawing) ผูออกกําลังกายวาดวงกลมในอากาศดวยนิ้ว 1 นิ้วทั้งสองมือ 
(เชน นิ้วโปงทั้งสอง จากนั้นนิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย) สลับทิศทางและทําใหครบทุก ๆ         
การเคลื่อนไหว เพื่อความหลากหลายอาจเขียนชื่อ ที่อยูในอากาศได
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ทาํวงกลมดวยนิว้ (Finger Circles) ผูออกกาํลังกายนิว้ช้ีและนิว้โปงพรอมกบัรูปวงกลม ทาํซ้าํ
ใหครบทุกนิ้ว (1 คร้ังแตละทา) จากนั้นก็กํามือ (2 คร้ัง) กางมือและแบมืออก (2 คร้ัง)

การออกกาํลังทัง้กาย (Torso Exercises) การออกกาํลังทัว่ทัง้รางกายควรจะทาํลุกนัง่ในทาปกติ
โดยไมเอียงไหลทั้งสองขาง

การหมนุแยกกาย (Torso Isolation) ผูออกกาํลังกายจะเอนตวัไปทางดานขวา หมนุกลบัทาปกต ิ
เอนตัวไปทางดานซาย หมุนกลับทาปกติ (2 คร้ังในแตละทา)ผลักรางกายไปขางหนา กลับสูทาปกติ 
ดนัไปทางขางหลงั กลับสูทาปกต ิ (ทาํ 2 คร้ัง ในแตละทา) จากนัน้กท็าํวงกลมทางขวา (8 คร้ัง) ทาํวงกลม
ทางซาย (8 คร้ัง)

การหดตัว (Contraction) ผูออกกําลังกายจะหมุนกลับหลัง (แตไมตองเอียงตัวหรือลงจาก
เกาอี้) และประกบมือไปทางขางหนา (8 คร้ัง) จากนั้นทําใหหลังตรงชา ๆ ขณะที่กางแขนออกไป
ขาง ๆ และลดต่ําลงเพื่อที่จะกลับสูทาปกติ มากกวา 8 คร้ัง

การหมุน (Rotation) ผูออกกําลังกายจะหันไปทางขวาและงอเอวดูไหลขวา (หัน 4 คร้ัง, 
คาง 8 คร้ัง) ทาปกติ (4 คร้ัง) จากนั้นทําซ้ําทางดานซาย   ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการบังคับการงอจาก
ดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง การออกกําลังทานี้ควรทําอยางชา ๆ

การเอื้อมและการดึง (Reach and Pull) ผูออกกําลังกายจะเอื้อมแขนขวาไปใหไกลเทาที่       
จะไกลไดเพื่อขามไปอีกดานหนึ่งของรางกาย ตอนนี้กลามเนื้อแขนของคุณจะเบาขึ้น รวมกับวาได
จับบางสิ่งและดึงมันไปขางหนาของคุณ ขณะที่หมุนแขนกลับสูทาปกติ (4 คร้ัง) จากนั้นใชแขนซาย 
เอื้อมแขนซายเพื่อจับและดึงขณะที่หมุนกลับทาปกติ ทําซ้ําไปขางหนาทางขวาดวยแขนซาย ที่เอื้อม
ขามไปดานขวาของรางกาย และดึงกลับมาสูทาปกติ จากนั้น เอื้อมแขนขวาไปทางขวาและดึงกลับ
ทาปกติ (ทําซ้ํา 4 คร้ังในแตละทา) ขอควรระวัง แนใจวาเทาวางแนบกับพื้น ขนาดความกวางเทากับ
ไหล ขณะทํากิจกรรมนี้ ซ่ึงปองกันการสูญเสียการตรงตัว

หายใจลึกๆ (Deep Breaths) ผูออกกําลังกายจะตองหายใจลึก ๆ ที่ทําใหซ่ีโครงขยายตัว จาก
นั้นก็เปาลมออกทําซ้ํา เติมลมเขาไปในปอดใหมากที่สุดในแตละครั้ง และหายใจออก
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การออกกําลังกายสะโพก (Hip Exercises) การออกกําลังกายกลามเนื้อ เพื่อชวยใหขอตอ
สะโพกอยูในทาปกติ ยกเวน กระดูกสันหลังที่อยูในทาผอนคลาย

การขามของขา (Leg Cross) ผูออกกาํลังกายยกขาขวา (เขางอ) ตัง้ตรง (นบั 1 และ 2) กางขาขวา
ไปทางดานขาง หุบเขาเขามาอยูตรงกลางและกลับสูทาปกติ ทําซ้ําโดยการเอาขาซายขามไปขางขวา

ผูออกกําลังกายยกขาขวาขึ้น (เขางอ) (Leg Open Side) เพื่ออยูตรงกลาง (นับ 1 และ 2) กาง
ขาขวาไปทางดานขางหุบเขาเขามาอยูตรงกลาง และกลับสูทาปกติ ทําซ้ําดวยการกางขาซายไปทาง
ดานซาย

การหมุนสะโพก (Hip Rotation) ผูเขารวมกิจกรรมตองกางขาขวาไปขางหนาพรอมกับงอ
เทา หมุนขาออกจากสะโพก และหมุนกลับเขามาตรงกลาง หมุนเขาและหมุนเขามาตรง กลาง การ
หมุนเล็กนอย แตแนใจวาเกิดที่สะโพก ไมใชที่เขาหรือขอเทา ทําซ้ํา 4 คร้ัง กอนหมุนเขากลับมาทา
ปกติ ทําซ้ําดวยการกางขาซายไปดานซาย ขอควรระวัง แนะนําผูรวมกิจกรรมใหทําหลังตรงขณะที่
ทําการยกเขา

การยกเขา  (Knee Lifts) ผูออกกาํลังกายทาํการสลบัการยกเขาไปขางหนา แตะมอืขวาทีเ่ขาขวา
หรือยกเขาขามไปแตะกับขอศอกซาย ที่เขาขวาและขอศอกขวาไปที่เขาซาย (1 คร้ัง) กลับสูทางปกติ
หลังจากยกเขาแตละครั้ง

ยกเขา 2 คร้ัง (Double Knee Lifts)  ผูออกกาํลังกายยกเขาขวาไปทางขางหนา จากนัน้หมนุกลบั
สูทาปกติ ยกเขาขวาไปขางหนึ่งอีกครั้ง และหมุนกลับสูทาปกติ ทําซ้ํา ยกเขาซาย 2 คร้ัง

การยืดสะโพก (Hip Stretch) ผูออกกําลังกายจะตองวางขอเทาขวาบนเขาซาย กดเบา ๆ        
บนเขาขวาเพือ่ทีจ่ะยดืสะโพกทางดานขวา (ขาขวาจะหมนุไปทางขวาทีส่ะโพกดวยเขาไปทางขาง ๆ)
ยืด 8 คร้ัง จากนั้นหมุนกลับทาปกติ ทําซ้ําไปทางซายกับขอเทาซายพักบนเขาขวา ขอควรระวัง       
การออกกําลังกายนี้เหมาะกับผูที่ปวดหรือเจ็บเขาขณะที่อยูในทายืน

การออกกาํลังกายเขา ขอเทา และ เทา (Knee, Ankle, and Feet Exercise) ขอควรระวงั เมือ่ไร    
ก็ตามที่ขายืดไปขางหนา ผูรวมกิจกรรมเก็บกลามเนื้อชวงทองและหลังตรงโดยที่ไมยืดหลังที่ต่ํามาก
เกนิไป (การยดืเขา)  Knee Extensions (ทาํ 2 คร้ังในแตละทา) ผูรวมกจิกรรมจะตองยดืขาขวาไปขางหนา
จากนั้นก็งอเขากลับสูทาปกติ ทําซ้ํา 4-8 คร้ังทางขางขวา ทําซ้ํากับขาซาย
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อุปสรรคที่ทําใหผูสูงอายุไมออกกําลังกาย

จากการเปลี่ยนแปลงของรางกายหลายอยางที่สงผลตอระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ 
ทําใหเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ดังนี้

1. การรับรูและการตอบสนองไมดี  (Haskell, 1994: 74) ความเปลี่ยนแปลงของสมองและ
ระบบประสาทสวนกลาง เนื่องจากความชราทําใหเกิดความบกพรองในดานประสาทการรับรูและ
การตอบสนองในทางเคลื่อนไหวจนทําใหการประสานสัมพันธของอวัยวะแรงจูงใจ ความสามารถ
และความปรารถนาของผูสูงอายุที่จะออกกําลังกายลดลง และการตอบสนองทางรางกาย อยางงาย ๆ 
ไมตองใชความพยายามนักที่เคยมีเมื่ออายุยังไมมากก็จะเริ่มชาลง และเปนเรื่องที่ยากเมื่อสูงอายุขึ้น 
เมื่อสมรรถภาพทางระบบประสาทและกลามเนื้อลดลง เวลาที่ใชในการตอบสนองอยางงาย และ
อยางจําแนกแยกแยะ ที่แสดงถึงความสมบูรณของระบบประสาทสวนกลาง ก็จะมากขึ้น กอนนี้        
การเชื่อกันวาเวลาดังกลาวอาจแสดงถึงการทํางานของระดับสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจของ
บุคคลดวย นอกจากนี้โรคหลอดเลือด ยังอาจทําใหการสงออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง 
และอาจสงผลใหการทาํงาน ของสมองเสื่อมลง ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้อาจทาํใหเกิด                   
สถานการณที่เหตุการณตาง ๆ สังเกตไดไมเร็วพอ ในความรูสึกตัวของผูสูงอายุ

ความเปลี่ยนแปลงดานประสาทการรับรูอันเนื่องมาจากความชรา จะทําใหการรับรูทางตา 
ทางหู และการสัมผัสลดลง และทําใหการเคลื่อนไหวโดยใชกลามเนื้อและการประสานสัมพันธ
ระหวางอวัยวะ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ความออนตัว ความแข็งแรง ความทน อัตราที่เหมาะสมในการ
เคลือ่นไหว ความมัน่คงของทวงทา และเวลาทีใ่ชลดลง จนกระทัง่วา ความสามารถในการเคลือ่นไหว
(mobility) และการประสานสัมพันธระหวางอวัยวะมีจํากัดอีกดวย การเคลื่อนไหวแบบยืดเหยียด 
(flexor movement) จะโดดเดนขึ้นและอวัยวะท่ีประกอบการหมุนจะลดลง ขณะที่ความสามารถและ
พฤติกรรมของคนเริ่มสูงอายุ ในการเคลื่อนไหวจะดอยลง สภาพความเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจะ
เปนสาเหตุใหคนที่สูงอายุมาก ๆ ยิ่งคลายทารกมากขึ้นและเคลื่อนไหวไดนอยลง

นอกจากนีข้อบเขตและความหลากหลายในการตอบสนองทางการเคลือ่นไหวของผูสูงอายุ
ก็มีแคบลงดวย เนื่องจากคอและปฏิกิริยาตอบสนองตาง ๆ สวนที่เกี่ยวกับการเดิน ก็จะเริ่มบกพรอง
โดยเปนผลมาจากผลตอบสนองที่ไมถูกตองระหวางการเคลื่อนไหวและภาพลักษณทางรางกาย
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2. ขาดวนิยัในตนเอง  (Harris, 1977: 37) มกีารนอนมากเกนิไป (over rested) รับ ประทาน
มากเกินไป (over fed) ตื่นตัวมากเกินไป (over stimulated) ปกปอง/ใสใจตนเองมากเกินไป (over 
protected) ขาดการออกกําลังกาย (under exercised) ขาดการผอนคลาย ระบายความเครียด (under 
released) ไมคอยมีวินัยในตนเอง (under discipline)

ภาพที่ 2  แสดงอุปสรรคของการออกกําลังกายผูสูงอายุ

ท่ีมา: Harris, 197: 37

ขาดหรือออกกําลังกายนอย
(Under exercised)

ตื่นตัวมากเกินไป
(Over stimulation)

โรคทางอารมณ
โรคประสาท
วิตกกังวล
ความหดหูทอแท
ภาวะบีบคั้น
ปรับตัวไมถูก

โรครางกาย
โรคตอมไรทอ
โรคระบบหัวใจรวมหลอดเหลือด
การเผาผลาญพลังงาน (อวน)
โรคกระเพาะ/ลําไส
โรคกลามเนื้อ/กระดูก

การปลดปลอยความกดดัน
(Suppressed Release)

ารตอสู และถอยหนี(Fight and Fligh

การตอบสนองเกินจริง
(Exaggerated Release)

ความเครียด CNS  ระบบตอมไร

ภาวะตึงเครียด
(Tension state)



55

ขอจํากัดในการออกกําลังกายในผูสูงอายุ

แมการออกกําลังกายจะสงผลดีตอสุขภาพ แตก็ยังมีผลเสียเกิดขึ้นไดหากออกกําลังกาย          
ไมเหมาะสมและไมถูกตอง จะกอใหเกดิอนัตรายและบาดเจบ็ได (เรืองศกัดิ,์ 2542: 34) ไดเสนอขอจาํกดั
ในการออกกําลังกายไวดังนี้ คือ

1. ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในรายที่ไดรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลีน         
การออกกาํลังกายจะทาํใหการดดูซมึของอนิซลิูนและการทาํงานของอนิซลีูนเพิม่มากขึน้ สงผลใหเกดิ
ภาวะน้าํตาลในเลอืดต่าํได สําหรับในรายทีรั่บการรกัษาดวยการรบัประทานยาจะพบปญหาดงักลาวนอย
อีกทั้งในกลุมผูปวยเบาหวานอยางรุนแรงและควบคุมไมไดมักจะมีความดันโลหิตต่ํา เมื่อเปลี่ยน
อิริยาบท เนื่องจากไมสามารถปรับความดันโลหิตไดเมื่อออกกําลังกาย

2. ผูสูงอายทุีม่กีารเสือ่มสภาพของกระดกู ขอ และกลามเนือ้ เมือ่มกีารเสือ่มสภาพและมกีาร
อักเสบเรื้อรังตอกระดูก ขอและกลามเนื้อ จะทําใหเกิดความเจ็บปวด บวม ขอติดและออนแรงได        
ดังนั้นผูสูงอายุที่มีการเสื่อมของอวัยวะดังกลาวจึงไมสามารถออกกําลังกายไดอยางเต็มที่

3. ผูสูงอายทุีม่อีาการของโรคหวัใจ ไดแก เจบ็หนาอกไมแนนอน หวัใจวาย หวัใจเตนผิดจงัหวะ
ทีค่วบคมุไมได หามออกกาํลังกายเดด็ขาด (เรืองศกัดิ,์ 2542: 34) แตในรายทีส่ามารถควบคมุอาการได
ใหออกกําลังกายตามโปรแกรมการออกกําลังกายของผูปวยโรคหวัใจ

4. ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตตั้งแต 180/110 มิลลิเมตรปรอท 
ขึ้นไปหามออกกําลังกายเด็ดขาด (ปยะนุช, 2542: 11) เนื่องจากการออกกําลังกายมีผลใหมีการหลั่ง
จองนอรอิฟเนฟฟรินออกมา ซ่ึงทําใหความดันโลหิตสูงมากขึ้น (เรืองศักดิ์, 2542: 34) และมีโอกาส
เกิดภาวะเสนเลือดในสมองแตกได

5. ผูสูงอายุที่มีอาการหอบหืด ออกกําลังไดแตตองไดรับการรักษาอยางพอเพียงแลวคอย ๆ 
ฝกการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเริ่มมีอาการผูที่มีอาการหอบหืด หลังออกกําลังกายมักเกิดขึ้น
ในเวลา 5-10 นาที หลังออกกําลังกายที่มีความหนักพอ และโรคหอบหืดไมใชอุปสรรคที่มีตอการ
ออกกําลังกาย หากไดรับการดูแลรักษาและปฏิบัติตามคําแนะนําอยางถูกตอง
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6. ผูสูงอายุที่มีอาการปวดหลัง มักเกิดจากการที่ผูสูงอายุปฏิบัติทาทางที่ไมถูกตอง              
ขณะกาํลังยนื นัง่ นอน ทาํงาน รวมท้ังการออกกาํลังกายทีไ่มคอยถูกตอง ทาํใหกลามเนือ้และโครงราง
เสยีความสมดลุ โปรแกรมการออกกาํลังกาย เพือ่ปองกนัการปวดหลงั ประกอบดวย การออกกาํลังกาย
แบบแอโรบคิ การยดืเหยยีดกลามเนือ้ การสรางความแขง็แรงและทนทานของกลามเนือ้ทาํอยางนอย 
2-3 วันตอสัปดาห หรือเปนประจําทุกวัน

7. ผูสูงอายุที่มีอาการโรคหวัด ควรงดออกกําลังกาย ในชวงที่มีไข หรือมีอาการออนเพลีย 
เพราะมีโอกาสเปนโรคหัวใจกลามเนื้ออักเสบ (Viral myocarditis) แตถามีเพียงน้ํามูก คัดจมูก 
สามารถออกกําลังกายไดแตไมควรหักโหม

8. ผูสูงอายุที่มีอาการโรคกระดูกพรุน ควรเปนการออกกําลังกายที่มีการลงน้ําหนักกดลง
บนกระดูกจะมีผลตอการกระตุนการสรางกระดูก ออกกําลังกายหลายชนิดรวมกัน เพื่อใหกระดูก
หลายสวนถูกกระตุน และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ สัปดาหละ 3 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที จะรักษา
ความหนาแนนของกระดูก ผูสูงอายุโรคนี้ใหออกกําลังกาย เพื่อเอาชนะแรงตานอยางเบา ๆ จะเปน
การเพิ่มกําลังของกลามเนื้อ ชวยพยุงปองกันโครงกระดูกและชวยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก

การสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุกับการออกกําลังกาย

ผูสูงอายุหลายคนอาจจะตื่นเตนที่จะไดออกกําลังกายและเสนอตัวเขารวมกิจกรรมการออก
กําลังกาย แตหลายคนก็ยังปฏิเสธ โดยทั่วไปนั้น ผูสูงอายุจะมีสมรรถภาพของรางกายต่ําและกลัว
การบาดเจ็บ จึงมักจะขาดแรงจูงใจที่จะออกกําลังกาย และมักจะนึกคิดเอางาย ๆ วา การออกกําลัง
กายมิใชเร่ืองที่เกี่ยวของกับตน ตอไปนี้คือคําแนะนําในการสรางแรงจูงใจในการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ

1. กําหนดการออกกําลังกายเปนรายบุคคล กอนจะเริ่มโปรแกรม (Create an individual 
exercise prescription) การฝก ควรมกีารปะเมนิสมรรถภาพบางอยางเสยีกอน (ดหูวัขอที ่ 6 ประกอบ)
เมื่อชวยผูรวมฝกระบุวัตถุประสงคและเปาหมาย ผูนําการฝกจะตองทําในสิ่งที่จะชวยใหผูรวมฝก
ประสบความสาํเรจ็ กระตุนใหผูรวมฝก ออกกาํลังกายตามระดบัการฝกเนนเฉพาะสวนของรางกายตนเอง
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2. ออกกําลังกายในสภาพที่สนุกสนานและเราใจ (Exercise in fun and stimulating setting) 
ไมมผูีรวมฝกออกกาํลังกายคนใด ตองการจะฝกหากโปรแกรมการฝก จดืชดืและนาเบือ่ ความหลากหลาย
ของโปรแกรมเชน มีดนตรีประกอบและอุปกรณ อาจชวยเพิ่มความตื่นเตนได ผูนําการฝกตองมั่นใจ
วาชวงของการออกกาํลังกายไดถูกจดัขึน้ ณ บริเวณกลางทีเ่ปนทีเ่ชญิชวนคนเขามารวมฝกดวย นัน่คอื
เมือ่คนเหน็วาผูสูงอายทุีก่าํลังออกกาํลังกายอยูทีค่วามเพลดิเพลนิ ผูสูงอายรุายอ่ืนกอ็ยากเขารวมนัน่เอง

3. จดัการออกกาํลังกายใหมคีวามหลากหลายแตกตาง (Have some variation in your exercise 
program) การออกกําลังกายที่ดูจะนาตื่นเตนมากที่สุด อาจนาเบื่อไดถาหากจะตองมีทุกวัน ดังนั้น 
จงึควรจัดใหหลากหลาย เชนจัดวัน game day โดยปรับใหการออกกําลังกายเปนเกมที่สนุก ตกแตง
พื้นที่การออกกาํลังกายเสียใหมดวยการโยกยายจุดหรือมุมที่แสดงอาณาเขตพื้นที่วันใดที่เปนวันหยดุ
หรือวันเกิดของผูเร่ิมฝกบางคนก็อาจหาเพลงไพเราะมาเปด พยายามกระตุนใหผูรวมฝกรูสึก          
เพลินเพลินไมเบื่อ

4. ทําใหการออกกําลังกายเปนกิจกรรมทางสังคม (Make exercise a social event) กลุมการ
ออกกําลังกาย มักจจะเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดใชเวลารวมกัน ผูนําการฝกจะตองทําใหมั่นใจไดวา
โปรแกรมทีจ่ดัชวยใหผูสูงอายไุดมกีารปฏสัิงสนัทนซ่ึงกนัและกนัโดยทาํสิง่ตางรวมกนั เชน การจบัคูฝก
การเตนรําเปนแถว หรือการวงรอง/เลนเพลงที่ไพเราะรวมกัน เปนตน ผูนําการฝกตองมีเวลาใหกับ
ผูรวมฝกเสมอ ที่จะใหพวกเขาไดมีเวลาปฏิสังสันทนตอกัน เพื่อสงเสริมและรักษาบรรยากาศแหง
มิตรภาพระหวางกัน

5. การมีส่ิงจูงใจ (Use incentives) คนทุกคนลวนชอบการยอมรับเมื่อทําดี การทําสิ่งจูงใจ
ใหคนเขารวม การออกกาํลังกายเปนสิง่ทีท่าํให เชน การแจกเสือ้ T-shirt การเลีย้งของวางแกผูรวมฝก
การจัดเลี้ยงพิเศษแกผูที่ เขาฝกอยางสม่ําเสมอ หรือการประกาศชื่อในจดหมายขาวและปาย
ประกาศ เปนตน ผูนําการฝกจะตองมีความคิดที่สรางสรรคอยูเสมอแลว ผูรวมฝกก็จะมีความสุข     
ในการออกกําลังกาย

6. การใหคําแนะนําเปนรายบุคคล (Provide personalized instruction) ผูสูงอายุที่รวมฝก
บางราย อาจวิตกกังวลวาตนเองจะมีอาการงงหรือหลงลืมในหมูคนมาก ๆ ผูนําการฝกตองมีเวลา 
เรียกชื่อผูฝกแตละรายในระหวางการฝก ทําใหพวกเขารูสึกวา กําลังออกกําลังกายไดอยางดีและรูสึก
วาผูนําการฝกพอใจ การสนับสนุนเพียงเล็กนอยจะชวยกิจกรรมการออกกําลังกายไดยาวนานทีเดียว
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การฝกสมรรถภาพทางกาย

Jan (2004: 10) กลาววา ในการที่จะใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเทาที่จะดีได รางกาย
ของคนเหลานี้จะตองสามารถกระทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมากมาย สมรรถภาพทางกายที่มีตอการ
กระทํากิจกรรมดังกลาวซึ่งไดแก

ความทนทานของกลามเนือ้หวัใจ (Cardiovascular Endurance) เปนความสามารถของหวัใจ
และหลอดเลือด จะชวยใหผูสูงอายุรูสึกมีกําลังที่จะตานทานความเหนื่อยออนจากการออกกําลัง 
การออกกําลังของหัวใจและหลอดเลือดจะประกอบดวย กลุมกลามเนื้อขนาดใหญ และเปนการออก
กําลังกายอยางตอเนื่อง เชน การเดิน การเตนแอโรบิคในน้ํา และ เตนรําเปนแถว (line dancing)      
การออกกําลังกายเพื่อฝกความทนทานของกลามเนื้อหัวใจ ควรกระทําสัปดาหละ 3-5 วัน

สมรรถนะของกลามเนื้อ (Muscle Performance) คือความสามารถของกลามเนื้อ ในการที่
จะออกแรงและทนตอการหดตัวซํ้า ๆ ได สมรรถนะของกลามเนื้อจะชวยใหผูสูงอายุมีกลามเนื้อ          
ที่แข็งแรงที่สามารถจะยก ที่จะผลักและดันสิ่งตาง ๆ ไดรวมทั้งการขึ้นบันไดดวย ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ยังมีความจําเปนที่ชวยมิใหเกิดการหกลมในผูสูงอายุดวย ตัวอยางของการออกกําลังเพื่อ
ใหไดสมรรถนะของกลามเนื้อไดแก การฝกยกน้ําหนัก โดยใชแถบตานทาน (resistance bands) การ
ยกของเมื่อไปจายตลาด และการฝกขึ้นบันได การออกกําลังเพื่อใหเกิดสมรรถนะของกลามเนื้อ

การฝกแบบกาวหนา (Progressive) หลักการฝกแบบกาวหนาระบุวารางกายจะปรับตัวกับ
การออกกําลังกายตามชวงเวลา เมื่อรางกายของบุคคลสามารถปรับตัวตอการออกกําลังในระดับ
หนึ่งแลว บุคคลนั้นจะตองเพิ่มหรือกาวหนาไปสูการออกกําลังกายที่มาขึ้นไปอีก เพื่อใหสมรรถนะ
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยเวลาและการฝกหนักกวาปกติ อยางสม่ําเสมอ รางกายจะปรับตัวกับกิจกรรม
ทีท่ัง้กายและจะมใิชความยากลาํบากอกีตอไป ลักษณะเชนนีก้ค็อืรางกายเริม่มสุีขภาพดขีึน้ อยางไรกต็าม
ในการที่จะคงไวซ่ึงความฟตของรางกายที่ดี จะตองมีการเพิ่มการออกกําลัง โดยเพิ่มระยะเวลาและ
ระดับความเขมขนของการฝก เพื่อเปนการทาทายรางกายตอไป ตัวอยางเชน คนที่เคยสามารถฝก
เดินบนเครื่อง treadmill วันละ 30 นาที มาแลว 1 ป ก็ควรจะไดเพิ่มความเร็ว/ระยะทาง ในการฝกอีก 
เพื่อใหความฟตของรางกายดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
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การฝกแบบเนนเฉพาะสวนของรางกาย (Specificity) หลักการการฝกแบบเนนเฉพาะสวน
ระบุวา องคประกอบการฝกแบบเนนเฉพาะสวนของรางกายจะดีขึ้นเมื่อบุคคลนั้นไดฝกเฉพาะสวน
นั้น ๆ อยางถูกตองเหมาะสม ตัวอยางเชน การเดิน คือการฝก ที่สําคัญที่จะทําใหความทนทานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น แตเปนกิจกรรมที่ไมเหมาะกับการฝกความออนตัว (flexibility) 
ของขอ เปนตน ความออนตัวจะดีขึ้นเมื่อมีการฝกกายบริหาร อยางสม่ําเสมอ การเลือกชนิดของการ
ออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมนับเปนสิ่งสําคัญ สําหรับผูเขารวมฝก เพราะวา แตละคนอาจมี        
องคประกอบการฝกแบบเนนเฉพาะสวนที่จําเปนจะตองฝกตางกัน ดวยเหตุนี้จึงนับวาเปนเรื่องดี        
ที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อการฝกแบบเนนเฉพาะสวนของรางกายที่ประกอบดวย กิจกรรมการ         
ออกกําลังกายที่แตกตางและหลากหลาย ที่ตอบสนองตอองคประกอบการฝกแบบเนนเฉพาะสวน
ของรางกายที่ตางกัน

การฝกสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุในทุกรูปแบบการฝกชวยสงเสริมการออกกําลังกายที่
ถูกตองและเหมาะสมสามารถยืดอายุใหยืนยาวออกไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึงระดับชีวิตความเปนอยูในสังคม และระดับความพึง
พอใจที่สมาชิกในสังคมพึงมี (UNESCO อางถึงใน สุวิมล, 2547: 2) ซ่ึงแนวคิดในการประเมินความ
สัมพันธระหวางมาตรฐานชีวิตในสังคมและระดับความฉลาดในการใชรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
แตละบคุคล โดยคาํนงึถึงความรูสึกของคนในการใชชีวติสามารถแบงไดเปน 4 ปจจยั คอื มคีวามสขุ
ไมมีความสุข พึงพอใจและไมพึงพอใจ ซ่ึงประเด็นคุณภาพชีวิตนั้นเปนประเด็นสําคัญในการ
บริหารประเทศใหมีความยั่งยืน โดยส่ิงที่เนนก็คือ ทรัพยากรมนุษย ผลจากการศึกษาสามารถนําไป
พัฒนาใหเหมาะสมกับตนเองและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นมีความสุขในการดําเนินชีวิต            
มีระดับความเครียด ความทอแท ความเศรา ความเบื่อหนาย และความวิตกกังวลลดนอยลง มีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีมีความสุขในการใชชีวิตในรูปแบบของตนเองที่สําคัญสามารถปรับตัวเขากับสังคม
และผูอ่ืนไดดีสืบตอไป จากการศึกษา ศรันยา (2541: 26) ไดศึกษาการใชเวลากับคุณภาพชีวิต: 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภของมารดาที่มีบุตรเปนเด็กออทิสติก            
จากการศึกษาพบวามารดามีการใชเวลาสวนใหญเพื่อตนเอง และระดับคุณภาพชีวิตของมารดา        
อยูในระดับปานกลาง คือรอยละ 67.8 และในการใชเวลาในการประกอบอาชีพมากเกินไปทําใหเกิด
ความรูสึกเหน็ดเหนื่อยออนลาจนเกินไป ทําใหสูญเสียเวลาในการใชเวลาวางเพื่อครอบครัวในสวน
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มารดาทีไ่มมกีารใชเวลาวางเพือ่สังคมเลยกลบัมรีะดบัคณุภาพทีต่่าํกวามารดาทีเ่ขาสงัคมอยางเหมาะสม
ซ่ึงมารดาแตละคนนั้นตางก็ใชเวลาในรูปแบบที่แตกตางกันอันเนื่องมาจากความแตกตางระหวาง
บุคคลนั่นก็คือพื้นฐานที่แตกตางกัน เชน สภาพครอบครัว สภาพแวดลอม และความตองการทาง
กายภาพของแตละบุคคล

ความหมายของคุณภาพชีวิต

มีนักการศึกษาไดใหความหมายคุณภาพชีวิตดังตอไปนี้

Campbell (1976: 117) อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตวาคือ ความพึงพอใจในชีวิตและ
ความสุขที่แตละคนเปรียบเทียบกับความคาดหวังของตนกับสถานการณที่เปนอยูวาสอดคลองกัน
หรือไม

Young and Longman (1983: 19) ใหความหมายของคณุภาพชีวติวา หมายถงึระดบัความพอใจ
กับชีวิตปจจุบัน โดยความคิดของบุคคลนั้น

Penckofer and Holm (1984: 60) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตวาเปนความรูสึกพอใจ    
ในการดํารงอยูในสังคมของแตละบุคคล ภายใตขอจํากัดทางดานความสามารถของรางกาย

Burckhardt (1985: 11) ใหคําจํากัดความคุณภาพชีวิต หมายถึง คะแนนรวมหลาย ๆ สวน
ของแตละคนวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจในชีวิต ความเปนอยูที่สุขสบายทางดานรางกาย
และวัตถุ

คณุภาพชวีติเปนอกีมติหินึง่ของการพลศกึษา เมือ่องคการอนามยัโลก (WHO) ไดใหความสาํคญั
กบัการมคีณุภาพชวีติทีด่ ี สาขาพลศกึษาไดพฒันารปูแบบการจดัการในการทีจ่ะทาํใหทกุคนมสุีขภาพ
ที่ดีในป 2000 (Health for All by the Year 2000) คุณภาพชีวิตเปนหลักการสําคัญที่จะบงบอกถึง
ความเปนอยูที่ดี สุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่ดี ทางพลศึกษาไดมองไว 3 ประเด็นคือ

1. พัฒนาทางรางกาย เพื่อความยืนยาวของชีวิต ความปลอดภัยปราศจากโรคและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
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2. สุขภาพ เปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกคน การดูแลเอาใจใสตอสุขภาพกําลังเปนที่สนใจ
ของบุคคลทั่วไป สถานบริการออกกําลังกาย สถานสงเสริมสุขภาพ สวนสุขภาพจึงมีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้น

3. สมรรถภาพ คนทีม่สีมรรถภาพดจีะตองประกอบไปดวยภาวะของรางกาย 4 ประการ คอื 
กลามเนื้อมีความแข็งแรง มีความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจ รางกายมีความ
ออนตัวยืดหยุนและการประสานงานของประสาทและกลามเนื้อดี ซ่ึงการประเมินสมรรถภาพนี้           
จะเนนไปทีค่วามทนทานของระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจ ความแขง็แรงและความออนตวั
ของรางกาย (สุวิมล, 2541: 11-12)

Man (อางถงึใน Sivan and Ruskin, 2000: 110) ไดใหความหมายของคณุภาพชีวติ
โดยครอบคลมุ 2 มิติ ดังนี้

1. วัตถุวิสัย (Objective) มีองคประกอบ 5 ดานคือ เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอม สุขภาพ 
และสังคม

2. อัตวิสัย (Subjective) หมายถึง ความรูสึก ความพึงพอใจ ที่มีผลตอสภาพชีวิตของตนและ
สภาพสิ่งแวดลอมรอบกายซึ่งจะมีความสัมพันธกัน

WHO (อางถงึใน สุวฒัน และคณะ, 2541: 6) ไดใหความหมายของคณุภาพชวีติไววาเปนการรบัรู
ของแตละบุคคลตอสถานะในชีวิตของพวกเขาภายใตบริบทของวัฒนธรรมและความหมายของ
ระบบในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยูและจะสัมพันธกับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานทางสังคม
และสิง่อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัพวกเขา เปนแนวความคดิทีก่วางและเตม็ไปดวยความซบัซอนครอบคลมุ
ในแงของสขุภาพรางกายของแตละคน สภาพจติใจ ระดบัของความเปนอสิระ ความเชือ่สัมพนัธภาพ
ทางสังคมและความสัมพันธที่มีตอสภาพแวดลอม จุดเดนของความหมาย “คุณภาพชีวิต” ที่ WHO 
มองกค็อื คณุภาพชีวติทีเ่ปนนามธรรม (Subjective) โดยจะรวมเอาหวัขอทีเ่ปนทัง้สวนดแีละสวนไมดี
ของชีวิตเอาไว นอกจากนี้ยังมองวามีหลายมิติ ไมวาจะเปนทางดานรางกายสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภรณ ี (2542: 23) คณุภาพชีวติ หมายถงึ ระดบัสภาพการดาํรงชวีติในการดาํเนนิชวีติในสงัคม 
ตลอดจนการไดรับการตอบสนองความตองการในดานรางกาย จติใจ และทางสงัคม คอืการมสีวนรวม
ในสังคมและการไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม

คณุภาพชวีติ หมายถงึ ระดบัความรูสึกสขุสบายในสงัคมและระดบัความพงึพอใจในสิง่ตาง ๆ 
ที่จําเปนตอชีวิตมนุษย

คุณภาพชีวิต หมายถึง เปนแนวคิดที่มีความสัมพันธกับการประเมินชีวิตความเปนอยูของ
มนุษยในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินชีวิตในสังคมและเปนระดับของความเฉลียวฉลาด     
ในการดํารงชีวิตของแตละบุคคล (สุวิมล, 2547: 2)

สรุป คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตของมนุษยจากความรูสึกและการรับรู
ของตนในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขทั้งดานสังคม อารมณ สุขภาพการทํางานและ
ชีวิตครอบครัว

แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต

ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ไดมีการปรับปรุง
แนวคิดในการวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดมา หลังสุดไดมีการกําหนดจากตัวแปรหลัก 7 ตัว
แยกเปนตัวช้ีวัดรวม 28 ตัว (อางถึงใน ชาญ, 2536: 11-18) ไดแก

1. ความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ (Economic Security)

-  รายได  (Income)
-  การใชจายและการออม  (Expenditure and Saving)
-  ความยากจน  (Poverty)
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2. สุขภาพ  (Health)

-  อายุขัยเฉลี่ย  (Life Expectancy)
-  การเปนโรค  (Morbidity)
-  การตาย  (Mortality)
-  โภชนาการ  (Nutrition)
-  ภัยพิบัติหรือความหายนะ (Disasters)

3. ชีวิตดานการใชสติปญญา  (Intellectual Life)

-  การอานออกเขียนได  (Literacy)
-  การศึกษาในโรงเรียน  (Formal Education)
-  การเรียนรูตลอดชีวิต  (Life Long Learning)
-  ชีวิตเชิงวัฒนธรรม  (Cultural Life)
-  ชีวิตดานการใชหลักเหตุผล  (Spiritual Life)

4. ชีวิตการทํางาน  (Working Life)

-  การวางงาน  (Unemployment)
-  อุบัติเหตุจากการทํางาน  (Work-related Accidents/Injuries)
-  การขัดแยงทางอุตสาหกรรม  (Industrial Conflict)
-  สภาพการทาํงาน   (Working Conditions)

5. สภาพแวดลอมทางกายภาพ  (Physical Environment)

-  ที่อยูอาศัย  (Housing)

-  โครงสรางพืน้ฐานในการคมนาคมและการตติตอส่ือสาร (Transport and Communication
Infrastructure)

-  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  (Natural Environment)
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6. ชีวิตในครอบครัว  (Family Life)

-  เด็ก  (Children)
-  วัยรุน  (Adolescents)
-  ผูใหญ  (Adults)
-  ความแตกแยกในครอบครัว  (Family  Violence)

7. ชีวิตในชุมชน  (Community Life)

-  การมีสวนรวมในสังคม  (Social/Community/Civic Participation)
-  การมีสวนรวมทางการเมือง  (Political Participation)
-  ความวุนวายในชุมชน  (Civil Strife)
-  อัตราอาชญากรรม   (Crimes Against the Persons)

Karin and Raj (อางถงึใน สุวมิล, 2547: 2) ไดใหแนวคิดของคณุภาพชีวติไววา เปนความรูสึก
ของบุคคลของชีวิตความเปนอยู เปนระดับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในชีวิต รวมถึงมีความสุข
หรือไมมีความสุขและในสวนมุมมองของคุณภาพชีวิตสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ

1. มุมมองระดับชาติ (National Perspective) เปนมาตรฐานของการดําเนินชีวิต คือ เกณฑ
ในการประเมินระดับของชีวิตความเปนอยูของสังคมและประเมินความกาวหนา ความสัมฤทธิ์ผล
ของเปาประสงคในสังคม

2. มมุมองของบคุคล (Personal Perspective) คอื ระดบัของความเฉลยีวฉลาดในการใชชีวติ         
มีโอกาสในการตัดสินใจที่สูง

จะเห็นไดวาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นมีแนวคิดแตกตางหลากหลาย นอกจากจะมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอมและสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นการวัดคุณภาพชีวิตของคน          
ในชุมชนจึงจําเปนตองกําหนดตัวช้ีวัดขึ้นมาโดยเฉพาะ
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องคประกอบของคุณภาพชีวิต

อมร (2526: 13) ไดแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 7 ดาน ดังนี้

1. อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม

2. เครื่องนุงหม

3. ที่อยูอาศัยที่เหมาะสม

4. การดูแลอยางงายๆ สําหรับสุขภาพทางกายและจิต

5. การรักษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7. บริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่จําเปน เพื่อการประกอบการและการดํารงชีวิต
อยางยุติธรรม

Andrews & Withey (อางถึงใน Robert, 2001: 9) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิต        
เปนระดับความพึงพอใจ เนน 5 ดานคือ อาชีพ  ที่อยูอาศัย  ชีวิตครอบครัว สุขภาพและอื่น ๆ

ในป 1985 Michael (อางถงึใน  สุวมิล, 2547: 4) ไดศกึษาองคประกอบของคณุภาพชีวติไวเปน
2 องคประกอบคือ

1. องคประกอบที่จําเปน (Essential) 6 ดาน

 - การศึกษา
 - ส่ิงแวดลอม

- สุขภาพ
- ความสัมพันธทางครอบครัว

 - การเงิน
 - การงาน
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2. องคประกอบภายนอก (Peripheral) 18 ดาน

 - ความรัก
 - ศีลธรรมและการมีน้ําใจ
 - ชีวิตในครอบครัว
 - ความสะดวกสบายของที่พัก
 - อาหาร
 - การเลนการใชเวลาวาง
 - อิสระเสรีภาพ
 - ความสงบของจิตใจ
 - คุณภาพของคน
 - ความสงบในสังคม

- ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร
- ความรู

 - รัฐบาลมีเสถียรภาพ
 - ความปลอดภัยและการดูแลผูสูงอายุ
 - ความสามารถอยางสรางสรรค
 - ความยุติธรรม

- การมีชีวิตที่เรียบงาย
- ดนตรี

พรเพ็ญ (2544: 48) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองตาง ๆ ในภาคใต ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร โดยแบงคุณภาพชีวิตเปน 5 ดานคือ

1. คณุภาพชวีติในภาพรวม ไดแก ความพงึใจชวีติในอดตี ความพงึพอใจตอชีวติความเปนอยู
ในปจจุบัน ความพึงพอในใจการดําเนินชีวิตในพื้นที่เดิมตอไป

2. คุณภาพชีวิตในดานการงาน

3. คุณภาพชีวิตในดานครอบครัว

4. คุณภาพชีวิตในดานความเครียด

5. คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
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องคประกอบพืน้ฐานและเปาหมายของคณุภาพชวีติ ในป 1998 แบงเปน 5 ดานดงันี้
(สุวมิล, 2547: 3)

1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐาน มีอํานาจในการตัดสินใจ มีทางเลือก

2. มีหลักสําคัญในการเพิ่มพลัง โดยประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกและพัฒนา
ศักยภาพ อาชีพ

3. มีการเขารวมกับชุมชน ชวยเหลือสังคม ไดรับการยอมรับ

4. มีความเทาเทียมกันนําไปสูหลักประกัน

5. ไดรับความเคารพดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี

ปจจัยในดานบุคคลของคุณภาพชีวิต (สุวิมล, 2547: 7)

- ความรับผิดชอบและการอธิบายเหตุผล ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิต
- ปญหาทางดานพุทธิพิสัยและทักษะในการแกปญหา
- ทักษะในการคิด การอานคิดวิเคราะห การแปลความขอมูล
- การมีประสิทธิผลของตนเอง
- การควบคุม
- การคาดหมายทัศนคติในแงดี
- การประสบความสําเร็จความสุขในชีวิต ความเพลิดเพลินมีกลยุทธในการเขาถึง

มีแรงจูงใจภายใน
- การยอมรับความจริง
- การแสวงหาสิ่งที่มาสนับสนุน

ปจจัยดานครอบครัวและสังคมของคุณภาพชีวิต (สุวิมล, 2547: 8)

- การรวมมือกันระหวางผูปกครองและเด็ก
- การมีปฏิสัมพันธที่ดีของผูปกครองและเด็ก
- การเปนผูปกครองที่มีประสิทธิภาพ
- โครงสรางและกฎเกณฑในสังคม (ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน)
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- บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว
- การมีครอบครัวที่อบอุน
- การคาดหมายที่ดีในอนาคตของลูก
- การสนับสนุนของคูสมรส
- องคประกอบทางดานครอบครัว
- การมีสวนรวมทางสังคม (อาสาสมัคร ผูฝกสอน การมีสวนรวมทางศาสนา)
- โรงเรียนที่ดี ทหาร ประสบการณการออกคาย (กลุม)
- การรับผิดชอบตอสังคมภายนอก (ลูกเสือ เนตรนารี ผูมาเยือน)

สวนประกอบของคุณภาพชีวิต

ภาพที่ 3  องคประกอบของคุณภาพชีวิต ซ่ึงทางผูวิจัยใชเปนตนแบบในการทําเกณฑเพื่อวัดระดับ
  คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ท่ีมา: Sivan and Ruskin, 2000: 6

ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางอารมณ ลักษณะทางรางกาย ลักษณะทางปจจัยสําคัญ

การยอมรับ
ความรัก
ความเปนเจาของ

สัจจะการแหงตน
ความสัมฤทธิ์ผล
ความคิดสรางสรรค
ความทาทาย
ความสนใจ
ความเขาใจ

คุณภาพชีวิต
ชีวิตที่ดีความสุข

อิสระจากโรค
ปรับปรุงสุขภาพ

มีส่ิงจําเปนพื้นฐาน
อิสระจากความบาดเจ็บ
ความปลอดภัย
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ภาพที่ 4  ปจจัยดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอม ความหมายของชีวิต คุณภา

ท่ีมา: Sivan and Ruskin, 2000: 50

เกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิต

คณุภาพชวีติเปนเรือ่งทีย่ากตอการตดัสนิใจและเกณฑเครือ่งชีว้ดั
แนวคิดตะวันตกมองคุณภาพชีวิตจากการมีวัตถุตอบสนองความต
แตแนวคิดตะวันออกมองดานจิตเปนสําคัญ ความพอดีระหวางจิตใ
เปนตน มีผูพยายามกําหนดเกณฑช้ีวัดคุณภาพชีวิตไวหลากหลาย Cole
สุทน, 2542: 11-18) สรุปวาคุณภาพชีวิตวัดไดจาก

1. รายไดของครอบครัวที่เพียงพอตอการดํารงชีพขั้นตน
2. การมีงานทําที่พอเพียงแกการยังชีพ
3. การศึกษาและอัตราการรูหนังสือของประชาชน
4. โอกาสการมีสวนรวมในการปกครอง
5. การมีเอกราชของชาติที่ปราศจากการแทรกแซงครอบงําจา

ไดรับ
การคนหาความหมาย

ของชีวิตเพื่อการดํารงอยู
- งาน
- การทหาร
- เวลาวาง
- การศึกษา
- ศาสนา
- ครอบครัว
- ชุมชน

ความเชื่อ
บุคคล : เกิดจินตนาการ

บทบาทรูปแบบ
มีระบบสนับสนุน

- ส่ิงแวดลอม
- ส่ือ
- การศึกษา
- กีฬา
- การดูแลสุขภาพ

กล
- 

- 
- 
- 
- 

- 

ผลสะทอนกลับ การถความกาวหนา

ู
สัมฤทธิ์ผล
ยุทธคุณภาพชีวิต
กลยุทธรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
กลยุทธการศึกษา
กลยุทธทางอาชีพ
กลยุทธดานสุขภาพ
กลยุทธความสนุกสนานของ
ชีวิต
กลยุทธความรูสึกที่สมเหตุ

ดถอย
- ศาสนา

อาการมีสังคมประกิตตลอดชีวิตสามารถกลับไปส
การทํานายความรูสึกพึงพอใจได
พชีวิตและผลสะทอนกลับ

ทีม่ปีทสัถานสงู ตวัอยาง เชน
องการของคนอยางเพียงพอ            
จมีความสําคัญมากกวาวัตถุ 
man and Nixson (อางถึงใน      

กรัฐบาลอื่น
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Kast and Rosenzweig (1985: 150) กลาวถึงเกณฑช้ีวัดทางสังคมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
บุคคล จะตองมีองคประกอบ 11 ประการ ดังนี้

1. บุคคลและครอบครัว
2. สุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ
3. ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
4. การติดตอส่ือสาร
5. ความปลอดภัย
6. การศึกษาและการฝกอบรม
7. การทํางาน
8. สวัสดิการและความมั่นคงทางสังคม
9. รายไดและผลผลิต
10. การมีสวนรวมในสังคม
11. วัฒนธรรมและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

World Health Organization ไดเร่ิมพฒันาเครือ่งชีว้ดัคณุภาพชวีติเปนโครงการระยะเวลา 4 ป
(1992-1995) ดวยความรวมมือจากนักวิชาการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ          
ทีพ่ฒันาแลวและประเทศทีก่าํลังพฒันา โดยไดดาํเนนิการพฒันาเครือ่งมอืหรือเครือ่งชีว้ดัคณุภาพชวีติ
ใหไดความหมายถึงความพึงพอใจในชีวิต และการรับรูสถานะตนเองดานตาง ๆ  ในการดําเนินชีวิต
ของบุคคล โดยครั้งแรกจะมีขอคําถาม 227 ขอ และถูกนําไปใชศึกษานํารองในศูนยภาคสนาม
ประเทศตาง ๆ หลายคร้ัง และนาํผลทีไ่ดมาปรบัปรงุใหเครือ่งมอืมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ แลวนาํไป
ทดลองใชเปรียบเทียบกับแบบวัดอื่นๆ แลวสรุปผลเพื่อจะปรับปรุงเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ      
ยิ่งขึ้น ตอมาในป ค.ศ. 1994 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตไดปรับปรุงจนมีความเหมาะสมในการนําไปใช
มากขึ้น ประกอบดวยคําถามเพียง 100 ขอ และเรียกแบบวัดนี้วาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตองคการ
อนามัยโลก “WHOQOL-100” (World Health Organization Quality of Life-100) โดยโครงสราง
แบบวดัคณุภาพชวีตินีจ้ะสะทอนใหเหน็ประเดน็สาํคญั ๆ ตอคณุภาพชวีติ แบงเปนคาํถาม 6 ดานไดแก
ดานรางกาย จิตใจ ระดับความเปนอิสระไมตองพึ่งพา ความสัมพันธทางสังคม สภาพแวดลอม 
ความเชือ่สวนบคุคล ลักษณะขอคาํถามเปนแบบการรบัรูเชงิรูปธรรม มคีวามครอบคลมุทางดานเนือ้หา
มีความละเอียดและความไวสูง ตอมาในป ค.ศ. 1995 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก 
(The WHOQOL Group, 1995) ไดจดัองคประกอบใหมโดยรวบรวมองคประกอบบางดานเขาดวยกนั
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จึงเหลือเพียง 4 ดาน คือ ดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคมและสภาพแวดลอม (อางถึงใน 
วรรณา, 2545)

สุวัฒนและคณะ (กรมสุขภาพจิต, 2547: 52) ไดพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลก 100 ขอ เปนชุดยอฉบับภาษาไทย โดยทําการเลือกคําถามมาเพียง 1 ขอจากแตละหมวด
ใน 24 หมวด และรวมกับหมวดที่เปนคุณภาพชีวิตและสุขภาพทั่วไปโดยรวมอีก 2 ขอคําถาม       
เปนเครื่องมือ วัดคุณภาพชีวิตที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิดของคําวาคุณภาพชีวิต ซ่ึงหมายถึง            
การประเมินคาที่เปนจิตนิสัย (Subjective) ซ่ึงฝงแนนอยูกับบริษัททางวัฒนธรรม สังคมและสภาพ
แวดลอม ผูตอบสามารถประเมินไดดวยตนเอง ในผูที่มีอายุ 15-60 ป ไมจํากัดเพศ ในกรณีที่ไม
สามารถอานออก เขียนได อาจใชวิธีใหบุคคลอื่นอานใหฟงและผูตอบแบบประเมินเปนผูเลือก            
คําตอบดวยตนเอง

เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต

WHOQOL-BREF-THAI (กรมสขุภาพจติ, 2547: 54) เปนเครือ่งมอืวดัคณุภาพชวีติ ประกอบดวย
ขอคําถาม 2 ชนิด คือ แบบวัตถุวิสัย (Perceived Objective) และอัตวิสัย (Self-report Subjective) 
ประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน ดังนี้

1. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซ่ึงมีผล
ตอชีวติประจาํวนั เชน การรบัรูสภาพความสมบรูณแขง็แรงของรางกาย การรบัรูถึงความรูสึกสขุสบาย
ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายไดการรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอ่ืน การรับรูถึง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรูถึงความมีปฏิสัมพันธในสังคม การรับรู       
ในการเขารวมกิจกรรมสวนรวม การรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาตางๆ หรือการรักษาทางการแพทย
อ่ืน ๆ เปนตน

2. ดานจติใจ (Psychological Domain) คอื การรบัรูสภาพทางจติใจของตนเอง เชน การรับรู
ความรูสึกทางบวกทีบ่คุคลมตีอตนเอง การรบัรูภาพลักษณของตนเอง การรบัรูถึงความรูสึกภาคภมูใิจ
ในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิการตัดสินใจและ
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ความสามารถในการเรยีนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของตน การรบัรูถึงความสามารถในการจดัการกบัความเศรา
หรือกงัวล การรบัรูเกีย่วกบัความเชือ่ตางๆ ของตนทีม่ผีลตอการดาํเนนิชวีติ เชน การรบัรูถึงความเชือ่
ดานวญิญาณ ศาสนา การใหความหมายของชวีติและความเชือ่อ่ืน ๆ ทีม่ผีลในทางทีด่ตีอการดาํเนนิชวีติ
มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน

3. ดานความสมัพนัธทางสงัคม (Social Relationships) คอื การรบัรูเร่ืองความสมัพนัธของตน
กับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดให
ความชวยเหลือบคุคลอืน่ในสงัคมดวย รวมทัง้การรบัรูในเรือ่งอารมณทางเพศหรอืการมเีพศสมัพนัธ

4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีตอการดําเนินชีวิต 
เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตการรับรูวา
ไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชน
ดานการเงนิ สถานบรกิารทางสขุภาพและสงัคมสงเคราะห การรบัรูวาตนมโีอกาสทีจ่ะไดรับขาวสาร
หรือฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมนันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน

เกณฑในการตัดสินใจของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับทางดานบุคคลสามารถแบงไดเปน 4 ดาน
ดังนี้

1. ดานบคุลิกภาพ แนวคิดสวนบคุคล ระดบัความกงัวล การควบคมุตนเอง การรบัรูเกีย่วกบั
ตนเองและผูอ่ืน การมองโลกในแงดี-ไมดี การกระตุน-การแสดงออก รูปแบบการตอสูระดับความ
ตื่นตัว

2. ดานรางกายและดานชีววิทยา น้ําหนัก สวนสูง รูปราง ความแข็งแรง อายุ เพศ

3. ดานจิตใจ ทัศนคติ คุณคา อารมณ ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ประสบการณชีวิต          
การวางแผนชีวิต

4. ดานทักษะ การเคลื่อนไหว พุทธพิสัย (สติปญญา) ดนตรี (สุวิมล, 2547: 6)
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Julia and Slater (1996: 35) กลาววา ภาพลักษณในตนเอง และความรูสึกเปนสุขและพอใจ
ในชวีติ ไดกลายมาเปนสวนผสมทีซั่บซอนของสภาพทางกายทีเ่ปนจรงิของคนเรา และทัศนคตขิอง
คนเราที่มีตอความรูสึกเหลานั้น คนบางคนอาจมีความวิตกกังวลทางรางกายที่ทําใหรูสึกเจ็บปวด
มากเกินความจริง คนเหลานี้มักจะมีรายละเอียดมากมาย กับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
บางอยางพวกเขามกัจะเริม่ออนแออยางรวดเรว็และดเูหมอืนจะเลือ่นไหลไปตามอาการ สวนคนอืน่ ๆ
สามารถทีจ่ะอยูเหนอืปญหาตาง ๆ ได แมวาจะมคีวามเจบ็ปวด หรือเปนทกุขมากเพยีงใด มักจะเพิกเฉย 
ไมบน และยังคงหาความสุขในชีวิตตอไปดวยแนวโนมที่สนใจผูอ่ืน สนใจชีวิตคนรอบขาง และ
ความตืน่เตนในชวีติ ในวนัใหมทีจ่ะมาถงึ คนเหลานีก้ย็งัคงมชีีวติอยูตอไป ดวยทศันคตทิี่ดีกวาคนที่เอา
แตกังวลกับรางกายของตนเองการที่พยายามรักษาการออกกําลังกายใหคงไวจะชวยเพ่ิมโอกาสใน
การที่จะคงอยูชวยดูแลจิตใจตนเองไวได

คุณภาพชีวิตจากความพึงพอใจของชีวิตมีได 2 ทางคือ

1) ความพึงพอใจตอชีวิตที่ใชเปนตัววัดโดยทั่วไป และแสดงถึงความสุขหรืออารมณ       
ความรูสึกที่ดีทั้งชีวิต

2) ประสบการณและความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงความรูสึกที่พึงพอใจตอชีวิต

ความมีอายุที่ศักยภาพที่ทําใหแนวการใชชีวิต เปลี่ยนแปลงไดมากมายหลายดาน และความ
มอีาย ุมผีลกระทบตอคานยิมสวนบคุคล จากการวจิยั Robert (1998: 64) พบวาชีวติทีสุ่ขสบาย มติรภาพ
ที่แทจริง และการใหอภัย จิตใจที่ราเริง มีความสําคัญมากกับกลุมเพื่อผูสูงอายุ

Julia and Slater (1996: 351) ไดกลาววา การหดหูในวยัชรา จะเริม่ตนจากชวงเวลา การสญูเสยี
ในชวงชีวิต แตละคนจะเกิดความหดหูจากการสูญเสียคนรัก ชวงปลดเกษียนจะมีเร่ืองการหดหูเปน
เร่ืองธรรมดา แตจะไมธรรมดาสําหรับคนที่ไมสามารถมองเห็นความหวังในอนาคตของตนเอง ผูสูง
อายุเปนวัยที่ตองใชเวลาในการเขาใจตนเอง ในแตละชวงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะมีอายุ
ในชวง 65-70 ป ผูสูงอายุจะทอแทมากที่สุด ตองการการยอมรับและกําลังใจ ซ่ึงจากแผนภาพของ 
(Robert et. al., 1987: 64) บงชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุ 65 ป ขึ้นไป จะถดถอยจากงาน แยกตัว เบื่อหนาย 
เปนโรคเศรา เหงา บางคนตาย
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เพื่อใหมองเห็นคุณคาชีวิตในตน จึงควรใหผูสูงอายุ ไดรับการยอมรับมีความรูสึกมีคุณคา        
มีความพึงพอใจในตนเอง สามารถเผชิญเหตุการณตาง ๆ ไดดวยตนเอง

การสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ หมายถึง การเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ความรูสึกที่ดีตอชีวิต
และมีความคลองตัวยืดหยุนในการเคลื่อนไหว

ความรูสึกตอตนเอง

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความชื่นชม พึงพอใจในตนเอง สามารถเผชิญกับอุปสรรคตางๆ
ที่เขามาดวยความมั่นใจ ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความรูสึกตอชีวิต

มีชีวิตอยูอยางมีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เปนไปภาระของบุตรหลาน       
ชวยเหลือตนเองไดทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ

ความคลองตัวยืดหยุน

ความสามารถของรางกายในการควบคุมการทรงตัวในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ขณะที่มี
การยืดเหยียดกลามเนื้อและขอตอตาง ๆ ที่สามารถเคลื่อนไหวไดมากที่สุด ไมเกิดอันตรายทําให
ขอตอและกลามเนื้อยืดหยุนไดดี

การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุที่เขารวมการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาโปรแกรม กอนอื่นจะตองรูวาการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุควรจะประกอบดวย กระบวนการออกกําลังกาย 3 ขั้นตอน คือ  การอบอุนรางกาย
กอนฝก (warm-up)  การออกกําลังกาย และการผอนคลายกลามเนื้อ (Cool down) หลังการฝก
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การ warm-up และ cool-down

การ warm-up  คือ กิจกรรมเพื่อเร่ิมการออกกําลังกาย และโดยปกติจะเปนการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะในระดับความเขมขนการฝกไมมาก เพื่อใหกลุมกลามเนื้อขนาดใหญที่จะใชในการ
ฝกเกิดความคุนเคย การทําเชนนี้จะชวยเพิ่มการไหลของเลือดไปสูกลามเนื้อยกระดับ การมี
เมตะโบลิซึมของรางกาย ทําใหกลามเนื้อออนตัว และทําใหผูสูงอายุพรอมที่จะออกกําลังกาย 
การอบอุนรางกาย (warm-up)  โดยปกติจะใชเวลาประมาณ 5-10 นาที แตจะตองทําทุกครั้ง

การผอนคลายกลามเนื้อ (cool-down) ควรจะทําในชวงทายของการออกกําลังกาย การทําให
กลามเนื้อคลายตัว เนนการคอย ๆ ลดระดับความหนักของการฝกลง จะชวยลดทั้งอัตราการเตนของ
หัวใจและการหายใจ กายบริหารจะชวยรักษา สภาพความยืดหยุนยบริเวณขอตอตาง ๆ ลดแนวโนม
ที่เลือด จะไปคั่งบริเวณแขน-ขา ซ่ึงจะทําใหมีอาการปวดภายหลัการฝก โดยปกติ การผอนคลาย
กลามเนื้อ (cool-down) จะใชเวลาประมาณ 5-10 แตก็จะทําทุกคนเชนกัน

เปาหมายสาํคญัทีสุ่ดของการสงเสรมิการออกกาํลังกาย คอื การทาํใหบคุคลมกีารออกกาํลังกาย
อยางเพยีงพอทีจ่ะกอใหเกดิผลดตีอสุขภาพ รวมทัง้การปองกนัโรคและการเจบ็ปวยบางอยางทีเ่กดิจาก
การขาดการออกกําลังกายหรือมีการออกกําลังกายไมเพียงพอ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีขอกําหนดวา
จะตองออกกําลังกายมากแคไหน และอยางไรจึงจะเพียงพอที่จะกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ ซ่ึงไดมี
องคกรหรือหนวยงานหลายองคกรไดกําหนดในเรื่องดังกลาว จนไดขอกําหนดที่เปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป คือ ขอแนะนําและขอกําหนดสําหรับการออกกําลังกายโดย The Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) และขอเสนอแนะในการออกกําลังกายของ The American College 
of Sports Medicine (ACSM) ซ่ึงใชช่ือวา ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and 
Prescription มีหลักการสําคัญคือ เพื่อเพิ่มกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อใหมีสมรรถภาพของหัวใจ 
ซ่ึงจะทําใหลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ

ในป ค.ศ. 1995 the Center for Disease Control and Prevention (CDC) และ The American 
College of Sports Medicine (ACSM) ไดแนะนําและมุงเปาหมายไปยังกลุมบุคคลที่ไมคอยได         
ออกกําลังกาย และพวกที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อใหกลุมคนดังกลาว            
มีความเชื่อและเขารวมกิจกรรมทางกาย (Physical Activities) ใหมี metabolic equivalents เพื่อจะได
มีสุขภาพดีดวยการมีสมรรถภาพการใชออกซิเจนอยางตอเนื่อง ซ่ึงสมรรถภาพการใชออกซิเจน 
(aerobic fitness) ผูใหญปกติควรมีกิจกรรมการออกกําลังกายประมาณ 30 นาที ที่มีความหนัก
ปานกลาง
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โปรแกรมการออกกาํลังกายตองเปนการรวบรวมหลาย ๆ โปรแกรมของสมรรถภาพทางกาย
ที่ประกอบดวย

1. การอบอุนรางกาย
2. การสรางความทนทาน
3. กิจกรรมนันทนาการ
4. การผอนคลายรางกาย

กิจกรรมฝกความทนทานนี้จะตองทําสัปดาหละ 3-5 คร้ัง จะตองเปนการฝกการยืดหยุน         
ซ่ึงการฝกความยดืหยุนนีจ้ะเปนสวนหนึง่ของการอบอุนรางกาย (warm up) และการผอนคลายรางกาย
(Cool down) การฝกแบนนี้มีแรงตาน จะฝกสลับวันกับการฝกความยืดหยุน

การฝกประกอบดวย

1. การอบอุนรางกาย 10 นาที
2. ฝกความทนทาน 20-60 นาที
3. ตอดวยเกมนันทนาการและการผอนคลายรางกาย 5-10 นาที

จากขอเสนอแนะสําหรับการออกกําลังกายที่เสนอโดย ACSM ดังกลาวรายละเอียดขางตน 
สรุปไดวา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีนั้น ควรเปนการออกกําลังกายที่มี
ลักษณะดังนี้ (ป 1990)

1. ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิคพื้นฐาน

2. ระดับความหนักเบาของการออกกําลังกายรอยละ 60-70 ของอัตราการเตนของหัวใจ
สูงสุด หรือรอยละ 50-75 ของความสามารถในการใชออกซิเจน

3. ระยะเวลา 15-60 นาทีตอคร้ัง

4. ความถี่ 3-5 คร้ังตอสัปดาห

5. ควรเพิ่มการออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงของกลามเนื้อดวย
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สรุปการออกกาํลังกายตามขอแนะนาํของ ACSM ในลกัษณะของการออกกาํลังกายแบบสะสม
ใหถึงเกณฑขัน้ต่าํทีก่าํหนด กอใหเกดิผลดตีอสุขภาพ ซ่ึง CDC ไดใหขอสรุปผลของการออกกาํลังกาย
ตอสุขภาพไวดังนี้ (วิศาล และคณะ, 2544)

1. ลดอัดตราการตายกอนวัยอันควร
2. ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
3. ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน
4. ลดอัตราการกอใหเกิดภาวะความดันโลหติสูง
5. ชวยในการควบคุมความดันโลหิตในผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
6. ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลําไส
7. ลดความรูสึกหดหูและความกังวล
8. ชวยในการควบคุมน้ําหนักตัว
9. ชวยในการสรางและรักษาความแข็งแรงของกระดูก กลามเนื้อและขอ
10. ชวยใหผูสูงอายุแข็งแรงขึ้น สามารถเคลื่อนไหวไดโดยลดอัตราการหกลม
11.  ชวยใหสภาวะทางดานจิตใจดีขึ้น

จงึกลาวไดวาขอเสนอแนะสาํหรับการออกกาํลังกายของ CDC และ ACDM สามารถนาํมาใช
ในการสงเสริมการเคลื่อนไหวรางกายและการออกกําลังกายไดอยางชัดเจน ในการวิจัยคร้ังนี้ไดนํา
ขอเสนอแนะนี้มาเปนพื้นฐานในการสรางรูปแบบการสงเสริมการเคลื่อนไหวการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ

โปรแกรมการสงเสริมการออกกําลังกายสวนใหญ ไดออกแบบมาเพื่อใหคนแตละคน        
ไดออกกําลังกายบาง (ระยะ 3) หรือเพื่อใหไดออกกําลังกายอยางเพียงพอ (ระยะ 4) นั้นคือ สําหรับ
บคุคลทีพ่รอมทีจ่ะเขาสูโปรแกรมการออกกาํลังกายอยูแลว (พรอมทีจ่ะออกกาํลังกายอยูแลว) อยางไร 
ก็ตาม มีจํานวนมากกวาครึ่งในคนทั่วไปที่ไมไดอยูในสภาวะดังกลาว ดังนั้น จึงไดมีความสนใจที่จะ
ชวยใหคนเหลานี้ไดออกกําลังกายใหเพิ่มมากขึ้น จําเปนตองคิดถึงโปรแกรมการสงเสริมการ           
ออกกําลังกายในรูปแบบอื่น ๆ ที่จะชวยใหคนเริ่มตนจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซ่ึงเปนกลุมคนที่
ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และมันมีโอกาสไมมากนักที่จะชวยใหคนกลุมนี้เกิดการ
เปลีย่นแปลง และพวกเขากไ็มไดรับการกระตุนอยางเพยีงพอทีจ่ะแสวงหาโอกาสสาํหรับการเปลีย่นแปลง
ตนเองดวย
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การจัดโปรแกรมที่เขากับระยะความพรอมทางดานแรงจูงใจของคนที่เราตองการจะ          
สงเสริมอยางถูกตองเหมาะสมแลว จะทําใหคนที่เราไมสงเสริมนั้นมีแนวโนมที่จะออกจาก
โปรแกรม แมวาเขาจะไดเขาโปรแกรมแลวก็ตาม เพราะวาพวกเขามองเห็นวาจะไมสามารถบรรลุ
เปาหมาย การกําหนดกลวิธีการสงเสริมการออกกําลังกายที่สอดคลองเหมาะสมกับระยะความ
พรอมทางดานแรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง จะชวยใหการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันปรับเขากับ
โปรแกรมไดดีขึ้น เปนการเพิ่มโอกาสที่จะชวยใหพวกเขาบรรลุเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ไดงายขึ้น และยังชวยลดโอกาสที่เขาจะหยุดการเขารวมโปรแกรมหรือหยุดอานสื่อตาง ๆ ที่ชวย        
สงเสริมการออกกําลังกายที่ทางโปรแกรมไดจัดหาไวใหดวย (ซ่ึงหมายถึงพวกเขาจะขอออกจาก
โปรแกรมการออกกําลังกาย)

โปรแกรมอยูบนพืน้ฐานของระยะของความพรอมทางดานแรงจงูใจ สําหรับการเปลีย่นแปลง
ในการที่จะจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายใหสอดคลองเหมาะสมกับระยะความพรอม           
ทางดานแรงจูงใจของบุคคล ตัวอยางเชน การใหการสงเสริมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายที่
สอดคลองเหมาะสมกับบุคคลที่อยูในระยะความพรอมระยะที่ 1 หรือ 2 อาจเนนไปที่การใช
กระบวนการทางดานความคิด ดังนั้น โปรแกรมอาจจะเริ่มที่การกําหนดหัวเร่ือง ไดแก การเพิ่ม
ความตระหนักถึงประโยชนของการออกกําลังกาย และกระตุนใหคิดเกี่ยวกับการที่จะเปนผูที่มีการ
เคลื่อนไหวรางกายกระฉับกระเฉงนั้นควรทําอยางไร สวนการจัดเนื้อหา ส่ือ/อุปกรณ สําหรับแตละ
บคุคล ควรเนนทีส่ิ่งตาง ๆ ดงักลาวจะชวยกระตุนใหบคุคลเริม่ตนการออกกาํลังกาย และใหคาํแนะนาํ
ถึงกลวิธีในการที่จะดํารงไวซ่ึงการดําเนินชีวิตอยางมีชีวิตจิตใจ เชน การใหรางวัลกับตนเอง เพื่อ
บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวในการออกกําลังกาย หรือจัดหาสิ่งเตือนใจใหออกกําลังกายไวตามที่
ตาง ๆ ในบริเวณบานและที่ทํางาน เปนตน

การเพิ่มความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองวาจะสามารถออกกําลังกาย เพื่อใหดําเนินชีวิต         
ไดอยางมีชีวิตจิตใจใหกับผูที่เขาโปรแกรม เปนสิ่งที่สําคัญอยางมากที่จะชวยในการทําใหพวกเขา          
มีการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายดวยตนเองมากขึ้นดวยความมั่นใจ ส่ิงที่สําคัญมาอีกประการหนึ่ง 
คือ การชวยใหพวกเขาไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังอยางเพียงพอ 
รวมทั้งการดําเนินชีวิตอยางมีชีวิตจิตใจและสุดทาย เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมใชเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นไดโดยงาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชวยใหบุคคลที่ตองการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไดเขาใจและกาวผานอุปสรรคของตนเอง เพื่อใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ซ่ึงมักพบวา 
องคประกอบดานความเชื่อมั่นในตนเองประโยชนของการออกกําลังกาย และอุปสรรคของ         
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การออกกาํลังกายถกูนาํมาใชเปนองคประกอบสาํคญัในการจดัโปรแกรมการสงเสรมิการออกกาํลังกาย
ทั้งสําหรับบุคคลและกลุมบุคคลสําหรับผูสูงอายุ ในชุมชน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ        
ความเชื่อมั่นในตนเอง ประโยชนและอุปสรรคของการเคลื่อนไหวการออกกําลังกาย จึงเปนสิ่งที่
สําคัญมากที่ตองจัดไวในโปรแกรม และตองจัดใหอยางตอเนื่อง

Blair et. al.,( อางถึงในเรณุมาศ, 2548: 38) ไดเสนอรูปแบบการสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อเสริมสรางสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ บนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
การออกกําลังกายตามระยะความพรอมทางดานแรงจูงใจ ในการออกกําลังกายและตามขอแนะนํา
การออกกําลังกายของ CDC และ ACSM โดยใชเวลา 20 สัปดาห โดยพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดหลัก
ที่วา การสงเสริมการออกกําลังกายเปนองคประกอบที่สําคัญของการดํารงชีวิตอยูอยางมีสุขภาพดี 
และทุกคนตองการที่จะเนนแบบนั้น โดยมีความรูวาการออกกําลังกายจะกอใหเกิดประโยชน           
ทางสุขภาพหลายประการ กลาวคือ

1. ชวยความคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ
2. มีพลังงานมากขึ้น
3. จิตใจแจมใส
4. เพิ่มความนับถือตนเอง
5. ลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ
6. ลดความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งสําไสใหญ
7. การเปนไขหวัด และไขหวัดใหญลดลง
8. ชวยใหสุขภาพของกระดูกขอตอ และกลามเนื้อแข็งแรง
9. สภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง และยืดหยุน
10. ดํารงชีวิตอยูอยางมีสุขภาพดี และมีชีวิตที่ยืดยาว โดยไมพึ่งพาผูอ่ืน

หลักการพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกาย

โปรแกรมการออกกาํลังกายมหีลายรปูแบบ แตละรูปแบบมหีลักการพฒันาในลกัษณะตางกบั 
FITT เชน หลักเกณฑสําคัญของการพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ (Giam and Teh, 
อางถึงใน กรกานต, 2538: 19-24) ดังนี้
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1. ความถี่ของการออกกําลังกาย (frequency of exercise=F) เปนการกําหนดจํานวนครั้ง       
ในการออกกําลังกายตอวันหรือสัปดาห ดังเชนโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อความทนทานของ
ปอดและหัวใจ ควรฝกออกกําลังกายประมาณ 3-5 คร้ังตอสัปดาห (Johnson, 1985: 139) จะตองทํา
อยางสม่ําเสมอตอเนื่องกัน เวนหางไมมากเกินกวา 2 วัน ชวงวันที่ออกกําลังกายไดเหมาะสม คือ         
วันจันทร พุธ ศุกร หรือ วันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย (กนกรส, 2530: 325) สวนโปรแกรม        
การออกกําลังกายเพื่อความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอตางๆ หรือความแข็งแรงและความทนทาน
ของกลามเนื้อ อาจฝกออกกําลังกายประมาณ 2-3 คร้ังตอวัน (Johnson, 1985 :139)

2. ความหนักเบาในการออกกําลังกาย (intensity of exercise=I) เปนการกําหนดขีดความ
สามารถในการออกกาํลังกาย สําหรับผูสูงอายคุวรมคีวามหนกัเบาของการออกกาํลังกายอยางพอเหมาะ
ประมาณรอยละ 40-80 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ( Johnson, 1985: 138 ) ชูศักดิ์ เวชแพศย 
(2538: 219) ไดกลาวไววาในผูสูงอายุที่มีสมรรถภาพเริ่มตนนอยมาก แมใหออกกําลังกายที่มีความ
หนกัเบาเพยีง รอยละ 40-50 ของอตัราการเตนของชพีจรสงูสดุ กจ็ะทาํใหสมรรถภาพทางกายเพิม่ขึน้ 
ไดมาก เชนเดียวกับ (Giam and Teh, 1988: 105) กลาววา ความหนักเบาของการออกกําลังกาย      
รอยละ  40 ของอัตราเตนของชีพจรสูงสุด ก็สามารถเกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   
(Schwartz and Buchner, 1999: 143) ยงัไดกลาววา การฝกดวยระดบัความหนกัเบาของการออกกาํลังกาย
อยางนอยรอยละ 50 และใชเวลา 20-30 นาท ี กส็ามารถเสรมิสรางความอดทนในการออกกาํลังกายได
สําหรับวรุิฬห (2537: 46) กลาวไววา ความหนกัเบาของการออกกาํลังกายทีพ่อเหมาะสาํหรับผูสูงอายุ
คอื รอยละ 50-70 ของอตัราการเตนของชพีจรสงูสดุ ใชเวลานาน 15-20 นาท ีจะมผีลตอสุขภาพปอด 
และหัวใจ ในการคํานวณความหนักเบาของการออกกําลังกายนั้น สามารถคํานวณไดจากขีดความ
สามารถของการใชออกซิเจนสูงสุด (maximum oxygen uptake-vo2 max) แตคานี้ไมสามารถกระทํา
ไดในขณะออกกําลังกาย และโดยที่คาอัตราการเตนของหัวใจก็มีความสัมพันธโดยตรงกับคาการใช
ออกซิเจน จงึไดใชอัตราการเตนของหวัใจเปนเกณฑช้ีบอกความหนกัเบาของการออกกาํลังกายแทน
แตนิยมนับจํานวนการเตนของชีพจรที่ขอมือ (radial artery) หรือที่คอ (carotid artery) แทน      
(วรุิฬห, 2537: 46 ) การคาํนวณความหนกัเบาของการออกกาํลังกายในลกัษณะของการเตนของหวัใจสูงสดุ
หรือชีพจรสูงสุด จะคํานวณไดดังนี้ Sullivan (1987 อางถึงใน วิรุฬห, 2537: 21-22)

สูตร ชีพจรสูงสุด = 220 – อายุ

60-70% ของชีพจรสูงสุด = 60 หรือ 70 (220-อายุ)
100
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ตัวอยาง  นาย ก อายุ 60 ป รอยละ 60-70 ของชีพจรสูงสุดจะมีคาดังนี้

60% ของชีพจรสูงสุด = 60 (220 – 60)
       100

= 96 คร้ัง/นาที

70% ของชีพจรสูงสุด = 70 (220 – 60)
       100

= 112 คร้ัง/นาที

คาที่คํานวณไดอาจต่ํากวาความเปนจริง จึงใหบวกเพิ่มอีกรอยละ 15 ของชีพจรที่
คํานวณได ดงันัน้ นาย ก ควรออกกาํลังกายทีม่คีวามหนกัเบาของการออกกาํลังกาย รอยละ 60-70 ของ
ชีพจรสงูสดุโดยมีชีพจรอยูในระดับที่ปรับใหม ดังนี้

ระดับชีพจรของนาย ก ในการออกกําลังกาย = (96+14) ถึง (112-17)

= 110 – 129 คร้ังตอนาที

ในกรณีออกกําลังกายดวยความหนักเบาอยางสม่ําเสมอติดตอกัน อัตราชีพจรที่เหมาะ
สําหรับการออกกําลังกายคือ 170 ตัวอยางคนที่มีอายุ 60 ป สามารถออกกําลังกายไดถึงชีพจรเทากับ 
110 คร้ังตอนาที การนับชีพจรขณะออกกําลังกายหรือเมื่อหยุดออกกําลังกายแลว ชีพจรสูงสุดของ       
ผูสูงอายุขณะออกกําลังกายไมควรเกิน 120 คร้ังตอนาที (อุษาพร, 2533: 502)

3. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย (time or duration of exercise = T) เปนชวงเวลายาวนาน
ในการออกกําลังกาย ในแตละประเภทของการออกกําลังกายแตละครั้ง โดยท่ัวไปควรอยูระหวาง 
15-60 นาที มีความตอเนื่องอยางเพียงพอ ในกรณีออกกําลังกายเพื่อความยืดหยุนของกลามเนื้อและ
ขอตางๆ อาจใชเวลานอยกวานี้ สวนการออกกําลังกายเพื่อความทนทานของปอดและหัวใจ ควรใช
เวลาอยางนอย 30 นาท ี(Johnson, 1985: 139) ระยะเวลาทีใ่ชในการออกกาํลังกาย อาจมกีารปรบัเพิม่ขึน้
ไดในผูสูงอายุที่ออกกําลังกายขนาดเบาแตควรไดรับการตรวจรางกาย หรือคนหาความผิดปกติ 
อยางใกลชิดดวย ระยะเวลาการออกกําลังกายจะประกอบดวย 3 ระยะ คือ
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3.1 ระยะอบอุนรางกาย (warm-up phase) เปนชวงเวลาสําหรับการเตรียมความพรอม
ของรางกายกอนออกกําลังกายจริง ๆ หรือเต็มที่จะชวยทําใหประสิทธิภาพเมื่อออกกําลังกายจริง ๆ 
สูงขึ้นคือ การประสานงานระหวางกลามเนื้อหดตัวดีขึ้น การเคลื่อนไหวขอตาง ๆ ไดคลองแคลว 
เพิ่มอุณหภูมิในกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อหดตัวไดประสิทธิภาพสูงสุด ปริมาณการหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิตกลับเขาสูสภาพปกติ ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที  ( Giam and Teh, 1988: 13) 
ในการอบอุนรางกายจาํเปนตองคาํนงึถึงอณุหภมูขิองสภาพแวดลอมดวย ถาสภาพอากาศรอนอาจใช
เวลานอย แตถาอากาศหนาวจําเปนตองใชเวลามากขึ้น (พิชิต และคณะ, 2533) ลักษณะการออก
กําลังกายที่ใชอบอุนรางกาย เชน การเดินชาๆ หรือออกกําลังกายชนิดยืดกลามเนื้อตาง ๆ โดยเฉพาะ
บริเวณแขนขา

3.2 ระยะบริหารรางกาย (exercise phase) เปนชวงเวลาของการออกกําลังกายจริง ๆ 
หรือเต็มที่ ภายหลังการอบอุนรางกายแลว สวนใหญเปนการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็ง
แรงของกลามเนือ้ และการออกกาํลังกายแบบแอโรบคิ ระยะนีใ้ชเวลา 15-60 นาท ีจากการศกึษาพบวา
ในระยะเวลาตางๆ กัน สามารถเพิ่มคาอัตราการใชออกซิเจนสูงสุด ไดแตกตางกัน คือ ระยะเวลา 15, 
30 และ 45 นาที จะเพิ่มอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดไดถึงรอยละ 8.5, 16.1 และ 16.8 ตามลําดับ 
(Stone, 1987: 105)

3.3 ระยะผอนคลาย (cool down phase) เปนชวงเวลาภายหลงัสิน้สดุการออกกาํลังกายจริง
โดยใหผูสูงอายุออกกําลังกายเบาๆ และชาลงเรื่อยๆ ดวยการเดินทํากายบริหาร หรือออกกําลังกาย
เพื่อยืดกลามเนื้อเพื่อปรับอุณหภูมิ การหายใจ และความตึงเครียดของรางกาย ใหกลับสูภาวะปกติ 
(วภิาว,ี 2533: 27-38) ถารูสึกเหนือ่ยมากอาจใหนอนราบ ยกเทาสงูเลก็นอยประมาณ 15-30 เซนตเิมตร
เปนการปองกั้นไมใหปริมาณเลือดไหลสูบริเวณสวนลางของรางกายมากเกินไป จนทําใหเลือด       
ไปเลี้ยงหัวใจและสมองไมพอ อาจเกิดภาวะหัวใจลมเหลวและเปนลมได  ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 
3-10 นาที

4. ประเภทของการออกกําลังกาย (type of exercise = T) เพื่อใหเกิดความสมบูรณของ       
รางกายจริง (total fitness) ควรออกกําลังกายแบบผสมผสานกันแตละประเภทที่ใหความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ ความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอตาง ๆ และสมรรถภาพการทํางานของปอดและ       
หัวใจ  (Simpson, 1986) ดังนี้
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4.1 การออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงและทนทานของกลามเนื้อ แบงออกเปน 2 ชนิด 
คือ

4.1.1 การออกกาํลังกายแบบไมเคลือ่นที ่หรือไอโซเมตรกิ (static or isometric exercise) 
เปนการออกกําลังกายชนิดที่กลามเนื้อหดตัว เกิดแรงดึงตัวในกลามเนื้อเพิ่มขึ้นอยางมาก ความยาว
ของกลามเนื้อไมเปลี่ยนแปลง โดยใหกลามเนื้อออกแรงสูกับความตานทานที่อยูนิ่ง กิจกรรม      
การออกกําลังกายชนิดนี้ไดแก การยกน้ําหนัก เปนการออกกําลังกายที่สามารถพัฒนาความแข็งแรง
ของกลามเนือ้ไดด ี สําหรับผูสูงอายคุวรหลีกเลีย่งหรือออกกาํลังกายชนดินีไ้ดเพยีงเลก็นอย เพราะมผีล
ตอการลดการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ นอกจากนี้อาจทําใหระดับความดันโลหิต      
ซีสโตลิคสูงขึ้นได

4.1.2 การออกกาํลังกายแบบเคลือ่นที ่หรือไอโซโทนกิ (dynamic or isotonic exercise) 
เปนการออกกาํลังกายชนดิทีก่ลามเนือ้หดตวัแลว ทาํใหความยาวของกลามเนือ้เปล่ียนไป ขณะเดยีวกนั
แรงดึงตัวในกลามเนื้อเองเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอย เปนการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับ       
ผูสูงอายุมากกวาการออกกําลังกายประเภทแรก เพราะสามารถทําใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อ
และหัวใจ เปนการออกกําลังกายลกัษณะที่ทําใหขอตาง ๆ หรือแขนขาไดมีการเคลื่อนไหว เชน      
นั่งหอยขาและเหยียดขาตรง หรือเปนการออกกําลังกายที่ใชบุคคลอื่น และเครื่องมือมาเปนแรงตาน
ของผูสูงอายุ

4.2 การออกกาํลังกาย เพือ่เพิม่สมรรถภาพของปอดและหวัใจ (cardiorespiratory fitness) 
เปนการออกกําลังกายที่เกี่ยวของกับการทํางานของปอดและหัวใจ หรือออกกําลังกายแบบแอโรบิค 
(aerobic exercise) ซ่ึงหมายถึง การทํากิจกรรมใดก็ไดที่เพิ่มระดับใชพลังงานใหอยูในชวงที่สามารถ
จะทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงกลามเนื้อเพิ่มขึ้น ถือไดวาเปนการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ 
สามารถเพิ่มสมรรถภาพการทํางานระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต และยังใหประโยชนดาน
อ่ืนๆ คือ ความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ ความคลองแคลววองไวและการทรงตัวดี

4.3 การออกกําลังกายเพื่อความยืดหยุนและการผอนคลาย (flexibility and relaxation 
activity) เปนการออกกําลังกายที่ทําซ้ําๆ กันดวยการยืด (stretching) กลามเนื้อและเอ็น เพื่อให
สามารถเคลื่อนไหวขอตางๆ ไดเต็มที่ ถือเปนสวนหนึ่งของการออกกําลังกายในระยะอบอุนรางกาย 
และระยะผอนคลาย สามารถนํามาใชแทนการออกกําลังกายประเภทอื่น ๆ ที่มีอันตรายมากกวาได 
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กจิกรรมการออกกาํลังกายชนดินี ้ไดแก โยคะ หรือ การฝกไทช ิ(Tai Chi exercise) เปนการออกกาํลังกาย
ที่มีการควบคุมการเคลื่อนไหวและการหายใจเปนสําคัญ ถาสรางโปรแกรมการออกกําลังกาย            
ไดอยางสมบรูณ จะมปีระโยชนในการพฒันาความยดืหยุน ความตงึตวัของกลามเนือ้ และสมรรถภาพ
ของปอดและหัวใจได

ปจจัยรวมในการพฒันารูปแบบการออกกําลังกาย

การสรางโปรแกรมการออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอาย ุนอกจากจะยดึหลัก “FIT” แลว ควรคาํนงึ
ถึงปจจัยอ่ืนๆ รวมดวย (กรกานต, 2538: 24-25) มีดังนี้

1. ชวงเวลาการออกกาํลังกาย ควรเปนชวงกอนหรอืหลังจากการรบัประทานอาหารอยางนอย
2 ช่ัวโมง เพราะในขณะที่กระเพาะอาหารมีอาหารอยูเต็ม ทําใหเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนต่ําของ
กระบังลม ลดการขยายตัวของบริเวณกลามเนื้อระหวางซี่โครงสวนลาง จะทําใหการขยายตัวของ
ปอดไมดี ชวงเวลาที่เหมาะสม คือ ตอนเชา หรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงระยะเวลาที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
อากาศรอนจัด

2. เครื่องแตงกาย ควรเลือกชนิดที่ใหความคลองตัวในการเคลื่อนไหว สามารถระบาย
ความรอน และซับเหงื่อไดดี

3. สัญญาณเตือนในการหยุดออกกําลังกาย ไดแก หัวใจเตนผิดปกติ เจ็บหนาอก หายใจ       
ไมเต็มอิ่ม วิงเวียนศีรษะ เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ตามัว มีอาการออนแรงอยางกะทันหัน หรือหัวใจ 
เตนแรง แมจะหยุดพักประมาณ 10 นาที แลวก็ตาม

4. ความปลอดภัยในการออกกําลังกาย เชน นําเกาอี้มาใชพยุงขณะออกกําลังกาย ชวยลด
ความกลัวตอการหกลม และอาการปวดขอจากการลงน้ําหนักมาก

5. การสรางโปรแกรมการออกกําลังกาย ควรมีลักษณะที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน ไมนา
เบื่อหนาย แตในการออกกําลังกายกย็ังคงยึดหลักเกณฑกําหนดการออกกําลังกายเหมือนเดิม
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6. แรงสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะบุคคลที่อยูใกลชิดผูสูงอายุ ที่สามารถใหแรง
สนับสนุนทั้งดานการแนะนําการออกกําลังกาย กระตุนใหเขากลุมและรวมฝกออกกําลังกาย  
ใหการชวยเหลือขณะฝกออกกําลังกาย รวมกับการใหกําลังใจอยางใกลชิด ส่ิงเหลานี้เปนการกระตุน
ใหผูสูงอายไุดเหน็ความสาํคญัของการออกกาํลังกาย นัน่คอืมทีศันคตทิีด่ตีอการออกกาํลังกาย ในบทบาท
ของพยาบาลที่ใหการชวยเหลือและสงเสริมการออกกําลังกายของผูสูงอายุนั้น เปนบทบาทสําคัญ        
ที่จะตองวิเคราะหความสามารถของผูสูงอายุ เพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยและ
สภาพรางกาย ควรใหการชี้แนะและการสนับสนุน เพื่อใหผูสูงอายุสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของตนเองได และควรมีการสอน ซ่ึงเปนวิธีการชวยให       
ผูสูงอายุพัฒนาความรู ทักษะ และศักยภาพในการออกกําลังกาย นอกจากนี้ควรจัดสิ่งแวดลอมและ
ใหแรงจงูใจ เพือ่ใหสามารถดาํเนนิการตามกจิกรรมการออกกาํลังกายใหไดตามเปาหมายทีว่างแผนไว  
(มนทกานต, 2534: 40-49)

การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

โปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงดังนี้ (Norman
et. al.,1995: 23)

1. องคประกอบหลักการทั่วไป (General Program Compohents)

ขัน้แรกของโปรแกรมการออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอาย ุ คอืใหคาํนงึถึงองคประกอบตาง ๆ 
ในการจดัรูปแบบพืน้ฐานในทกุ ๆ ขัน้ตอนเปนพเิศษ เชน บทบาทของผูสอน ความเหมาะสม/มารยาท 
ตารางเวลา รูปแบบที่เหมาะสม และการใชเพลงประกอบไดอยางเหมาะสม การใหความสนใจกับ
เร่ืองเหลานี้จะสรางแผนการปฏิบัติที่จะพบความจําเปนตาง ๆ ของผูคนไดดีขึ้น

2. การจัดตารางเวลา (Scheduling Classes)

ในชวงเชาเปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุมากที่สุด         
เวลาในชวง 8-10 นาฬิกา เปนเวลาที่เหมาะสมที่สุดหรืออาจจะเปนชวง 7 โมงเชา การกําหนดตาราง
เวลาตองเหมาะสม และสม่ําเสมอ
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3. รูปแบบของชั้นเรียน (Class Format)

รูปแบบทัว่ ๆ ไป กเ็หมาะสมกบักลุมผูสูงอายไุด รูปแบบมาตรฐานใน 1 ช่ัวโมง จะมกีาร 
อบอุนรางกาย 10-20 นาที  ใชเวลา 20-30 นาที สําหรับการฝกแบบแอโรบิค และ 15-20 นาที 
สําหรับการผอนคลายรางกาย รวมทั้งการยืดเสนคลายดวย ช้ันเรียนสําหรับการเริ่มตนจะใชเวลา      
ในการอบอุนรางกาย cool-down และการคลายกลามเนื้อใหนานขึ้น ถาในชั้นสามารถทําไดดีขึ้น 
คุณอาจจะเพิ่มชั่วโมงการฝกแอโรบิค และขั้นตอนของการ warm-up เขาไปในการฝกแอโรบิค 
ระดับชาก็ได อยางไรก็ตามก็ควรจะรักษาเวลาในการ warm-up อยางนอยที่สุด 10 นาที และการ 
cool-down กบัการคลายกลามเนือ้ 15 นาท ี การปลอยใหผูสูงอายอุอกกาํลังกายแบบแอโรบคิโดยไมมี
การ warm-up และ cool-down ที่ถูกตอง จะทาํใหเกิดอันตรายกับสุขภาพและเสี่ยงตอโปรแกรมของ
คณุเอง คณุควรจะใหความสาํคญักบัการกาํหนดเวลาทางดานสงัคมในการออกกาํลังกายของผูสูงอายุ
ดวยการ warm-up และ cool-down อาจจะมีผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของพวกเขาเหมือนกัน      
ถาคุณเปนเจาของ Fitness ที่พรอมไปดวยอุปกรณการยกน้ําหนักและอื่น ๆ คุณอาจจะตองใชเวลาถึง 
90 นาที ในการกําหนดโปรแกรมของคุณเอง เชน ใหเวลาสําหรับการ warm-up 30 นาที แลวตอดวย
การฝกแบบแอโรบิค อีก 30 นาที และ 30 นาทีสุดทายสําหรับ cool-down  การกําหนดอุปกรณ         
แตละประเภทจะตองมีคําอธิบายที่ปลอดภัย

4. เพลงประกอบ (Music)

การบรรเลงเพลงประกอบคอืเปนปจจยัสําคญัสาํหรับการออกกาํลังกายของผูสูงอายุ เพลง
ประกอบจะตองเลือกใหเหมาะสมกับวัย ซ่ึงเพลงดังกลาวจะตองสอดคลองกับผูเขารวมและรูสึก
สบายไปพรอม ๆ กันดวย การใชเพลงประกอบสวนใหญนิยมเลือกใชใหเขากับวัยของผูสูงอายุ ซ่ึง
พวกเขาสามารถรองไปดวยได รวมทั้งรําลึกถึงอดีตและสนุกไปพรอม ๆ กัน การเลอืกใชเพลง
ประกอบจะตองมคีวามแตกตางกนัในเรือ่งของจงัหวะดนตร ีโดยไมมเีนือ้รองทีรุ่นแรง คือ ใชเวลาที่มี
จังหวะระดับปานกลางและใชเครื่องดนตรีแบบงาย ๆ รวมทั้งตองมีการใชภาษา ที่เขาใจงาย หรืออีก
แบบหนึ่งคือใชเครื่องดนตรีในการประกอบจังหวะ แตไมควรเพิ่มทํานองเอง เพราะจังหวะของ
ดนตรี จะยิ่งทําใหผูสูงอายุปฏิบัติตามไดยาก ขอควรระวังสําหรับเพลงที่มีเสียงของเครื่องดนตรีหรือ
เนื้อรองที่มีเสี่ยงสูงมาก ๆ ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดปวดแกวหูสําหรับผูที่ตองใชเครื่องชวยฟง
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5. ความปลอดภยั (Safety)

ความปลอดภยัในชัน้ของผูสูงอาย ุถือเปนเรือ่งทีม่าเปนอนัดบัหนึง่ เพราะคุณจะตองเขาไป
เกี่ยวของกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงกับโรคหัวใจขาดเลือด ความดันสูง โรคหัวใจ โรคกระดูกเปราะ 
โรคไขขออักเสบ และการทํางานกลามเนื้อผิดปกติ ผูสูงอายุสวนใหญจะมีปญหาในเรื่องการทรงตัว 
และความแข็งแรงของรางกาย สําหรับการแกไขปญหากลาวนี้  ตองประยุกตความรูพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา และความสามารถในวัยของผูสูงอายุ ดวยการจัดหาอุปกรณการออกกําลังกาย 
หรือการจัดทาทางการ warm-up/cool-down

6. การจัดการกับการฝกแบบแอโรบิคและความเสี่ยงตอการเคลื่อนไหว (Managing 
Aerobic Training and Movement Risks)

สําหรับการวัดจัดระดับการฝกแบบแอโรบิค ตองคํานวณอัตราการเตนของหัวใจของ    
ผูสูงอายุแตละคน และจะตองคอยตรวจความถี่การเตนของหัวใจดวย และใชการประเมินนี้ในการ
กําหนดการเตนของหัวใจ การจะรูไดควรจะบอกโดยเห็นวาอาการไดแตกตางไปจากเดิม อยา
อนุญาตผูสูงอายุที่ยังไมได cool down รางกายกอน ถาผูสูงอายุจําเปนตองออกจากหองกอน ควรจะ
ใหเขาหยุดในชวงการฝกแบบแอโรบิค กอน แลวใหเดินไปรอบ ๆ จนกวาระดับการเตนของหัวใจ
จะกลับมาสูสภาวะปกติ นอกจากการกําหนดการออกกําลังกายที่ถูกตองแลว ควรจะคํานึงถึง
อันตรายที่จะเกิดกับการเคลื่อนไหวดวย ไมควรเลือกการเคลื่อนไหวแบบเร็ว ๆ เพราะมันจะทําให
กลามเนื้อและขอตอตึงเคล็ดได

7. ภาวะเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม (Environmental Risks)
 

การตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดลอมดวย เชน การฝกแบบแอโรบคิในหองที่
รอนอบอาว เพราะจะทาํใหความดนัในเลอืดสงูขึน้ โดยใหสังเกตจากใบหนาที่แดงก่ําของผูออกกําลัง
กาย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอากาศภายในหองรอนมากเกินไป ในทางกลับกันถาหองเย็นเกินไปจะทําให
มีผลกับการอบอุนรางกาย กอนการฝกแบบ แอโรบิคเคลื่อนไหวไดยาก
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8. หลีกเลีย่งการทาํผิด (Minimizing Liability)

สําหรับการปองกนัการเกดิอนัตรายกบัผูสูงอายใุนนั้นจะตองหาผูสูงอายุที่จะตองคอยรับ
คําปรึกษากับอายุแพทยบอย ๆ กอนที่จะเริ่มโปรแกรมตองทําแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความดันเลือด 
ประวัติเปนโรคหัวใจของเขา รวมทั้งการใชยาของผูสูงอายุเวลาในการพูดคุยกับผูสมัครใหม เพื่อที่
สามารถชวยเขาไดทันทวงที

การจําแนกกลุมผูสูงอายุเขาโปรแกรม

Khan (อางถึงในกรกานต, 2538: 9) ไดแบงลักษณะกลุมผูสูงอายุเปน 2 ลักษณะ คือ

1. ผูสูงอายุตามปฏิทินอายุ (chronological approach) แบงไดเปน 3 กลุม คือ

1.1 ผูสูงอายุวัยตน มีอายุระหวาง 60 หรือ 65 ถึง 74 ป
1.2 ผูสูงอายุวัยกลางคน มีอายุระหวาง 75 ถึง 84 ป
1.3 ผูสูงอายุวัยสุดทาย มีอายุ 85 ปขึ้นไป

2. ผูสูงอายุตามความพรองในหนาที่ (functional impairment) แบงได 3 กลุม คือ

2.1 ผูสูงอายุที่มีความคลองแคลว มีสุขภาพดีไมเจ็บปวย สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดี

2.2 ผูสูงอายุที่เกษียณราชการแลว แตยังปฏิบัติหนาที่ไดและมีความเจ็บปวยดวยโรค
ประจําตัว เชน เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ

2.3 ผูสูงอายุที่เกษียณราชการแลว และไรความสามารถพิการมีปญหา การเคลื่อนไหว  
มีความบกพรองทางดานรางกายคือ ตาบอด แขนขาขยับเขยื้อนไมได หูตึง อัมพฤก อัมพาต ฯลฯ

ในการประเมินเพื่อจําแนกกลุมผูสูงอายุ นอกจากพิจารณาตามลักษณะของคาหนแลว 
สามารถประเมินจากการทําหนาที่ของรางกาย (physical function) ในคนสูงอายุไดอีก 4 วิธี คือ      
1) การรายงานตนเอง (self-report)  2) การสมัภาษณ 3) การสงัเกต และ 4) ภาวการณทดสอบสมรรถภาพ
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ทางกาย เทคนิคการใหผูสูงอายุรายงานเกี่ยวกับตนเองนั้นไดถามผูสูงอายุ (หรือคูสมรส เพื่อญาติ 
หรือแพทยประจําตัว) เกี่ยวกับสมรรถภาพในการทําหนาที่ของรางกาย วิธีนี้มีขอดีที่งายตอการ
กระทําและใหคะแนน ไมมีความเสี่ยง เกี่ยวกับการตั้งคําถาม สามารถกระทําไดโดยเจาหนาที่ที่ไม
ตองรับการอบรม ทําใหผูสูงอายุไมเครียดมากนัก การรายงานตนเอง ทําใหไดขอมูลเชิงพยากรณ 
พอสมควร นอกจากนี้เทคนิคการรายงานตนเองก็มีขอเสียอยูบาง นั่นคือตองขึ้นอยูกับความซื่อตรง 
ความรูและความทรงจําของผูถาม และบางทีผูตอบก็อาจไดรับอิทธิพลจากผูตอบดวย สวนการ
ทดสอบสมรรถภาพรางกายซึ่งเปนวิธีที่เชื่อถือไดนั้น แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) การทดสอบ 
ความสามารถทางกายที่กระทําประจําวัน 2) กิจวัตรที่กระตุนใหมีทักษะการทําหนาที่ประจําวัน และ 
3) กจิวตัรทีก่าํหนดมาเพือ่ทดสอบความสามารถทีแ่ฝงอยูในกจิวตัรประจาํวนั การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตองใชเวลามากกวา ผูทําการทดสอบตองรับการอบรมและ (โดยปกติ) ตองอาศัยอุปกรณ 
และพื้นที่เฉพาะ ทั้งเทคนิคการรายงานตนเองและการทดสอบสมรรถภาพทางมีประโยชนตอการ
พยากรณ ความสามารถในการทําหนาที่ของรางกายของผูสูงอายุที่ออนแอและชวยตัวเองไมได

สภาพการทําหนาที่ของรางกายของผูสูงอายุ และผูที่สูงอายุมากมาก  นั้นอาจแบงตามลําดับ 
ได 5 ระดบั  กรกานต (2538: 13) คอื 1) การทาํหนาทีข่องรางกายแบบชวยตนเองไมได 2) แบบออนแอ
3) แบบชวยตัวเองได 4) แบบรางกายพอจะมีสมรรถภาพ และ 5) รางกายมีสมรรถภาพระดับดี 
(dependent, frail, independent, fit and elite) ระดับที่ชวยตนเองไมได คือผูสูงอายุที่ไมสามารถ
กระทํากิจวัตรพื้นฐานประจําวันบางอยางหรือทุกดานไดและตองพึ่งพาอาศัยผู อ่ืนในการรับ
ประทานอาหารและในการทําหนาที่พื้นฐานในการมีชีวิต แบบทดสอบที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ 
แบบทดสอบกิจกวัตรประจําวันพื้นฐาน (BADL-Basic activities of daily living) ในลักษณะที่เปน
มาตรวัดรายงานตนเอง (self-report scale) แบบทดสอบอยางอื่นก็ได แก แบบทดสอบการลุกขึ้น
และออกเดิน (Get-up-and Got test) ดัชนีช้ีวัด การไรความสามารถทางรางกาย

ระดับตอมาคือ ระดับที่รางกายออนแอ หมายถึงคนที่กระทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐาน      
ไดบางหรือทั้งหมด โดยอิสระ (เชน จายตลาด ซักผา และทําความสะอาดบาน ฯลฯ) การทําหนาที่
ของรางกาย ระดับนี้ จะวัดดวยแบบทดสอบรายงานตนเองในกิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับ
อุปกรณ หรือเครื่องมือ (self-report of the instrumental activities of daily living – IADL) และแบบ
ทดสอบสมรรถภาพบางแบบ เชน แบบทดสอบการปฏิบัติทางกาย (Physical Performance test) และ
การทดสอบสภาพการเคลื่อนไหวรางกายของ Tinett (Tinetts mobility test) เปนตน
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ผูสูงอายุที่ชวยตัวเองได หมายถึงผูสูงอายุ มีชีวิตอยูเองได โดยไมตองพึ่งผูอ่ืน ปกติจะไมมี
โรคเร้ือรังที่ทําใหรางกายออนแอ แตสุขภาพและความฟตของรางกายคอนขางนอย คอนขางเสี่ยง
ตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ผูสูงอายุและผูสูงอายุมากมาก สวนใหญจะจัดอยูในประเภท
นี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวาเปนกลุมระดับกลาง กลาวคือไมถึงกับชวยตนเองไมไดหรือออนแอ  
แตก็ไมฟตและฟตมาก ดังนั้นสถานภาพการทําหนาที่ของรางกาย จึงไมนาสนใจเทาใดนัก               
แบบทดสอบสําหรับคนกลุมนี้ ซ่ึงมีคอนขางนอย ที่จะใชแยกแยะคนกลุมนี้หรือใชวัดความเสี่ยง         
ทีจ่ะกลายเปนคนออนแอหรอืชวยตนเองไมได แบบทดสอบแบบหนึง่แบบวดักจิวตัรประจาํวนัขึน้สงู
(Advanced Activities of Daily Living –AADL inventory) อีกแบบหนึ่งคือชุดทดสอบภาคสนาม 
สําหรับผูสูงอายุของกลุมพันธมิตรอเมริกันเพื่อสุขภาพพลศึกษา นันทนาการและการเตนรํา 
(AAHPERD – American Alliance for health, Physical Education, Recreation and Dance)

ระดบัทีม่สีมรรถภาพทางรางกาย คอื บคุคลทีม่กีารออกกาํลังกายอยางนอย สัปดาหละ 2-3 คร้ัง
เพือ่สุขภาพ ความเพลดิเพลนิและความเปนอยูทีสุ่ขสบาย สวนคนทีม่สีมรรถภาพของรางกายระดบัดนีั้น 
คอื คนทีฝ่กฝนตนเอง เกอืบทกุวนัและอาจมกีารแขงกฬีาผูสูงอาย ุ ทาํงานประเภททีต่องใชรางกายมาก
เชน หนวยดับเพลิง หรือมีกจิกรรมยามวางที่มีการออกกําลังอยูเสมอ เชน การปนเขา การทําหนาที่
ของรางกายของคนทั้ง 2 กลุมนี้ สามารถวัดดวยแบบทดสอบที่ใชทั่วไปกับผูใหญที่ยังไมสูงอายุ       
ผูสูงอายทุีร่างกายแขง็แรงในระดบัดเีปนความใฝฝนของคนทกุเพศทกุวยั เพราะเปนกลุมทีม่มีาตรฐาน
การทําหนาที่ของรางกายระดับสุง และยังใชวัดขีดจํากัดศักยภาพทางกายของบุคคลตอไปดวย

ในปจจุบันมิไดมีชุดการทดสอบรางกาย ผูสูงอายุที่มีใชกันอยางกวางขวาง เมื่อไมนานมานี้
สมาคม การวิจัย การบริหาร สภาวิชาชีพ และองคกรตาง ๆ (the Association for Research, 
Administration, Professional Councils and Societies) ไดกําหนดภารกิจที่จะพัฒนาชุดทดสอบ
สมรรถภาพทางกายภาคสนามเบื้องตนสําหรับผูสูงอายุชาวอเมริกา องคประกอบของการทดสอบ 
ดังกลาว ไดแก การวัดความแข็งแรง ความยืดหยุน (ออนตัว) การทรงตัว การประสานสัมพันธ
ระหวางอวัยวะและปฏิกิริยาตอบสนอง

เมือ่ผานการทดสอบในภาคสนามมาพอสมควรแลว ภารกจิตอไปคอืการกาํหนดจดุมุงหมาย
(Objective) สําหรับกลุมคนอายุ 60 ปขึ้นไป อาจมีความจําเปนที่จะตองมีการทดสอบ ดวยชุด
ทดสอบเชนนีเ้สยีกอนทีจ่ะจดัโปรแกรมการออกกาํลังกแกผูสูงอาย ุ หรืออาจมกีารทดสอบในระหวางที่มี
การฝกโปรแกรม เพือ่วดัสภาพทีด่ขีึน้ของรางกายอยางไรกต็าม จนกวาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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ดังกลาวนี้จะดําเนินการอยางไดผล วิธีการประเมินสมรรถภาพของรางกาย ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได
มากที่สุดก็คือตองไปพบแพทย

กอนที่จะเขารวมโปรแกรมผูสูงอายุ ควรไดรับการตรวจสุขภาพในทุกดานเสียกอน          
นายแพทย Bud Getchell  ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเกี่ยวกับสมรรถภาพของรางกายและการกีฬา 
ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของการตรวจสุขภาพ ไวในหนังสือ Fitness Book วาประกอบดวย

1. ประวัติทางการแพทย/สุขภาพ ซ่ึงไดแกประวัติครอบครัว สุขภาพในอดีต การใหยา 
ประวัติการสูบบุหร่ี การใชชีวิต และรูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย

2. การตรวจรางกายขณะที่ไมออกกําลัง น้ําหนัก และองคประกอบของรางกาย (เปอรเซ็นต
ไขมัน) การเตนของหัวใจ และความดันโลหิต

3. การทดสอบในหองปฏิบัติการ การทดสอบเลือดเกี่ยวกับปริมาณโคเลสเตอรอล ไลโป
โปรตีนความหนาแนนสูง กลูโคสและอื่น ๆ

นายแพทย Kenneth Cooper เสนอวา คนทีอ่าย ุ 40 ปขึน้ไป นอกจากการทดสอบความเครยีด
(stress test) ควรตรวจคลื่นไฟฟาของหัวใจ (electrocardiogram) เพื่อดูการทํางานของหัวใจ ขณะที่มี
การออกกําลังกาย

เมื่อผูสูงอายุไดรับอนุญาตใหเขารวมโปรแกรมการฝกเพื่อสมรรถภาพ ยังตองไปพบแพทย 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อวัดความกาวหนาของการฝก และตรวจหาสภาพความเครียดตาง ๆ นี่อาจมีขึ้น 
ความจําเปนที่จะตองมีการประเมินสภาพรางกายซ้ําหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการรายงานความกาวหนา 
ดังกลาวดวยวาจาจากแพทย รวมทั้งผลจากการตรวจเบื้องตน และผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการ
และมีการประมาณคาความเหนื่อยที่รับรูไดในการออกกําลังกายและความเจ็บปวด

โปรแกรมการเตรยีมการออกกาํลังกายแบบครบวงจร สําหรับผูสูงอาย ุ ตองเตรยีมความพรอม
ดานความปลอดภยัของการเคลือ่นไหว และความเกีย่วเนือ่งกบัองคประกอบพืน้ฐาน การออกกาํลังกาย
ของสมาชิกภายในกลุมของคน การเลือกทาทางที่เหมาะสม หรือการเคลื่อนไหวแขนอยางแผวเบา 
ส่ิงที่ตองประเมินในการออกกําลังกาย Norman (1995: 60) สรุปไดดังนี้



92

1. อัตราการเตนของชพีจรเปาหมาย (Target Heart Rates) การกาํหนดเปาหมายของอตัราการเตน
ของหัวใจ เราอาจจะใชหลักสูตร “Karvonen” ซ่ึงเปนการบรรจุเอาอายุของผูเขารวมแตละระดับ 
และอัตราการผอนการเตนของหัวใจ ไมจําเปนจะตองทําใหอัตราการเตนของหัวใจของสมาชิก         
ในชั้นมีความสูงถึง 80% ก็ได จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายแบบแอโรบคิระดับชา 
จะมคีวามเหมาะสมมากกวาสาํหรับผูสูงอาย ุ ระดบัความปลอดภยัสําหรับผูสูงอายทุีไ่มปวยดวยโรคหวัใจ
ควรจะอยูที่ 50-70% และควรทําใหผูสูงอายุรูวาระดับอัตราการเตนของหัวใจของเขาอยูในระดับใด 
จึงจะเหมาะสม และลดลงไดเมื่อใชเวลาพัก 10 วินาที

2. อัตราการรับรูการออกกําลังกาย  การใชยาตาง ๆ ในการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ
และการคํานวณชีพจรเปาหมาย ทําใหผูสูงอายุที่ตองพึ่งยาจะไมพยายามคาดหวังกับอัตราการเตน
ของหัวใจมากนัก เขาควรจะไดรับรูอัตราการเตนของหัวใจของตนเองอยางแทจริง

มีการบันทึกเวลาการออกกําลังกายอยางเครงดรัด วิธีการที่งายที่สุด ก็คือ เขียนสถิติการ
กําหนดเวลา 10 วินาที ของผูสูงอายุแตละคน หรือทําเครื่องหมายอัตราการรับรูการออกกําลังกาย        
ไวที่ซ่ือของพวกเขา แลวจึงเก็บบันทึกอัตราการเตนของหัวใจ การฟนฟูอัตราการเตนของหัวใจ       
ในทกุครัง้ทีผู่สูงอายแุตละคนออกกาํลังกาย มนัจะชวยใหคณุมขีอมลูเพิม่เตมิสาํหรับการวางเปาหมาย
และอัตาราการรับรูในการออกกําลังกายของระดับหัวใจในผูสูงอายุแตละคน

3. การยืดหยุน (Flexibility) การยืดหยุน เปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการฝกแบบแอโรบิค
ของผูสูงอาย ุ ดงันัน้คณุจงึควรคาํนงึถึงความเหมาะสมของทาทางในการออกกาํลังกายดวยการชวยรักษา
ระดับการเคลื่อนไหวของขอตอทั้งหมด การผอนคลายในการเคลื่อนที่ การใหคําแนะนําพิเศษ        
ในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตรายไดงายสําหรับผูสูงอายุ เชน หลังตอนบน คอ และ ไหล หลังชวงลาง 
และชวงของเอ็นรอยหวาย รวมทั้งควรจะยืดแขน-ขาใหนุมนวลและชา ๆ

4. ความแข็งแรง (Strength) โดยสวนใหญ ความแข็งแรงของผูสูงอายุ จะมีอัตราที่ลดลง
โดยเฉพาะในเพศหญงิ จากการวจิยั Norman (1995: 94) ระบวุา ผูหญิงอายตุัง้แต 55 ปขึน้ไปจาํนวนมาก
จะไมสามารถยกถือของหนักไดเกิน 10 ปอนด การทํางานที่ตองใชความแข็งแรงจึงควรทําไปอยาง
ชา ๆ นุมนวล และมีการเคลื่อนไหวที่งายตอการขึ้น-ลงของรางกาย ดังนั้นจึงควรใหการดูแลและ
ปกปองขอตอตาง ๆ เปนพิเศษ
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5. การประสานงานและความสมดุล (Coordination and Balance) การประสานงานและ
ความสมดุลถือเปนสองปจจัยหลักในการดูแลสําหรับการออกกําลังกาย ทั้งสองอยางนี้มีบทบาท
สําหรับในการปกปองการลมและทําใหมีการเคลื่อนไหวที่ชาลง การประสานงานสามารถเกิดขึ้น
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน/การตอตานการทํากิจกรรม หรือความตอเนื่องของการเคลื่อนไหว 
สวนความสมดุลจะทําไดงายกับกิจกรรมในน้ํา (ซ่ึงจะสามารถลดความกลัวในการลมของสมาชิก
ในชัน้ไดดวย ) เชน การเขยงปลายเทา หรือการถายน้าํหนกัไปทีเ่ทาขางใดขางหนึง่ การฝกความสมดลุ
และการประสานงานจะชวยเพิ่มความมั่นใจในการเคลื่อนไหวของสมาชิกได

6. องคประกอบดานสังคมและอารมณ (Social and Emotional Components) องคประกอบ
ทางดานอารมณ และสังคมมีผลตอรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ผูฝกสอนจึงควรจัด
บรรยากาศในหองเรียนและทําใหรูสึกสะดวกสบายมากขึ้น

6.1 ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) การติดตอกันทางสังคมอื่น ๆ เปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุหันมาออกกําลังกายกันมากขึ้น และควรใหความสําคัญในการ
สละเวลาในแตละครั้งในการทําใหเกิดปฏิกิริยากันทางสังคมของผูสูงอายุ เชน การออกกําลังกาย         
ในรูปแบบวงกลม ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุไดสรางบรรยากาศแบบมิตรภาพขึ้น

6.2 การเคารพตวัเอง (Self-Esteem) การจะประสบความสาํเรจ็ในการเคลือ่นไหวรางกาย
อีกอยางหนึ่ง คือ การเคารพตนเอง หนาที่ของทุกคนคือสรางความมั่นใจใหกับตนเองของการทําให
การเคลือ่นไหวของเราประสบความสาํเรจ็ อยาพยายามฝกตอนทียุ่งยากและซบัซอน ควรเลอืกใชรูปแบบ
การเคลื่อนไหวรางกายแบบงาย ๆ รวมทั้งรูปแบบจังหวะที่สามารถทําตามไดงาย รวมไปถึงการ
ออกกําลังกายไดเองที่บาน เชน การเดินสวนสนาม ซ่ึงทุกคนสามารถปฏิบัติและกลับไปฝกเอง       
ที่บานไดงาย ๆ เมื่อลูกศิษยผูสูงวัยรูสึกไดถึงความสําเร็จแลว คุณจึงสามารถวางรูปแบบที่ซับซอน
มากขึ้น เพื่อใหพวกเขารูสึกถึงความทาทายดวย

การประเมินโปรแกรมการออกกําลังกาย

การประเมนิโปรแกรมการออกกาํลังกายจะตองรูระดบัสมรรถภาพของผูสูงอาย ุ วาอยูในระดบัใด
ที่จะรูจักโปรแกรม การฝกใหการประเมินระดับสมรรถภาพในผูสูงอายุตางจากการประเมินใน        
ผูใหญทั่วไป วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินจะตองเปนไปตามหลัการ เนนการฝก (specificity)
ออกกําลังกาย
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คุณคาของการประเมินโปรแกรมการออกกําลังกาย

1. ทาํใหทราบผลการประเมนิของผูทีไ่ดรับการฝกออน และในขณะเริม่ฝก สามารถกาํหนด
ความหนักเทาที่จําเปนได

2. การประเมนิโปรแกรมการออกกาํลังกาย จะชวยในการประเมนิความกาวหนาของโปรแกรม
และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝกได

3. การประเมนิโปรแกรมจะเปนตวับงชีใ้หผูฝกกาํหนดความตองการและคนหาความบกพรอง
ของผูรับการประเมิน

4. การประเมินโปรแกรม สามารถทราบขอบกพรองและปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น

5. การประเมินโปรแกรมการออกกําลังกาย ที่กําหนดเปนคะแนน ทําใหผูรับการฝกมีแรง
จูงใจในการปรับปรุงคะแนนของตนเอง

การประเมนิโปรแกรมการออกกาํลังกาย ทีก่าํหนดเปนคะแนน ทาํใหผูรับการฝกมแีรงจงูใจ
ในการปรับปรุงคะแนนของตนเอง

1. ประเมินวัตถุประสงคโปรแกรม
2. ประเมินรูปแบบโปรแกรม
3. ประเมินวิธีปฏิบัติของโปรแกรม
4. ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม

การประเมินโปรแกรมสมรรถภาพผูสูงอายุ (The Senior Fitness Test) พัฒนาโดยนักวิจัย
จากมหาวทิยาลัยแหงรฐัคาลฟิอรเนยี  Fullerton Campus เปนชดุประเมนิทีว่ดัลักษณะตาง ๆ ทางรางกาย
ที่เกี่ยวกับความทนทานของกลามเนื้อหัวใจ (Cardiovascular endurance) สมรรถนะกลามเนื้อ 
(muscle performance) ความออนตวั (flexibility) ความคลองแคลวและการทรงตวั (agility and balance) 
ชุดประเมนิประกอบดวย คูมอืคาํแนะนาํ วดิโีอคาํแนะนาํ และ CD-ROM ทีม่ขีอมลูเปรยีบเทยีบผลการ
วัด ดูรายละเอียดไดที่รายช่ือทรัพยากรสนับสนุนโปรแกรม (Resource List)
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ชุดประเมนิโปรแกรมสมรรถภาพเพือ่การใชงานดงักลาวอาจไมเหมาะสมกบัผูสูงอายทุีร่วมฝก
ทุกคน บางคนอาจมีสมรรถภาพเพื่อการใชงานที่ต่ํามาก จนไมอาจประเมินบางรายการหรือการทํา
ประเมินทั้งหมดได ส่ิงที่สําคัญอยางมากกับผูสูงอายุที่ออนแอ ก็คือจะตองทราบถึงอัตราเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นกับผูสูงอายุ เชน หกลม เปนตน

การประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูสัมผัส Rating of Perceived Exertion
(RPE)

สิริพร (2542: 36-38) กําหนดความหนักจาการใหคะแนนการรับรูความเหนื่อย ซ่ึงมีช่ือวา 
rating perceived exertion (RPE) scales, RPE ไดถูกคิดคนโดย Borg บางครั้งจึงเรียกวา Borg’s 
Scales Borg ไดกําหนดระดับคะแนนตามระดับความเหนื่อย โดยมีคะแนนตั้งแต 6 ถึง 20 คะแนน
และระดับเหนื่อยจะเริ่มตั้งแตไมรูสึกเหนื่อยจนกระทั่งถึงเหนื่อยมาก ตอมา Borg ไดปรับวิธีการ        
ใหคะแนนใหมโดยเริ่มจาก 0 ถึง  10 คะแนน ดังรายละเอียดดังนี้

ระดับคะแนนแบบดั้งเดิม ระดับคะแนนแบบปรับปรุงใหม
6 (ไมรูสึกเหนื่อย) 0 ไมรูสึกอะไร
7 เบามาก ๆ(Very, very light) 0.5 เบามาก ๆ
8 1 คอนขางเบา
9 คอนขางเบา (Very light) 2 เบา
10 3 ปานกลาง
11 ปานกลาง (Fairly light) 4 คอนขางหนัก
12 5 หนัก
13 คอนขางหนัก (somewhat hard) 6
14 7 หนักมาก
15 หนัก (Hard) 8
16 9
17 หนักมาก (Very hard) 10 หนักมาก ๆ
18
19 หนักมาก ๆ (Very, very hard) * ออกกําลังกายเต็มท่ีแลว
20 (รูสึกเหนื่อยเต็มท่ี)
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จาก Pollock M.L. 1990.  Exercise in Health and Disease : Evaluation and Prescription for 
Prevention and Rehabilitation หนา 290.

Jan (2004: 10) กลาววา การกาํหนดความหนกัของ RPE  เปนการประเมนิคาการออกกาํลังกาย
จากการรับรูสัมผัส มีระดับคะแนนแบบปรับปรุงใหม 10 ระดับ ดังนี้ 0) ไมรูสึกอะไร, ไมมีอะไร  
0.5) เบามาก ๆ 1) คอนขางเบา, เบามาก 2) เบา 3) ปานกลาง 4) คอนขางหนกั 5-6) หนกั 7-9) หนกัมาก 
10) หนักมาก ๆ การปฏิบัติการออกกําลังกาย เมื่อการออกกําลังกายมีความหนักมากขึ้น 
ผูที่ออกกําลังกายจากการหายใจจะแรงขึ้น รูสึกรอนและมีเหงื่อ กลามเนื้อเร่ิมจะรูสึกเหนื่อยหรือลา 
ความรูสึกเหลานี้สามารถแสดงออกมาเปนตัวเลขไดดวยการใหบุคคลนั้น เลือกตัวเลขที่ปรากฎการ
รับรูทางสัมผัสความหนักของการทํางานของรางกายตนเอง เมื่อบุคคลนั้น ๆ เร่ิมคุนเคยกับมาตรา
สวน RPE แลว กจ็ะสามารถสงัเกตระดบัความหนกัในการออกกาํลังกายไดโดยไมจาํเปนตองหยดุพกั
หรือคลําชพีจร การฝกมาตราสวนดงักลาวนีม้าสอนผูรวมการฝก จะตองมตีวัอยางดวย เชน บอกเขาวา
คา 0 อาจเทยีบไดสภาพของการผกัพอน การนอน หรือนัง่เฉย ๆ สวนคา 10 อาจเทยีบกบัการออกกาํลัง
ทีเ่หนือ่ยและหนกัทีสุ่ด เชน โดยปกตผูินาํการฝกตองการจะใหผูฝกประมาณคาอยูระหวางเบา ถึงปานกลาง
(ระหวาง 3-5)  หากผูฝกประมาณ คาสงู หรือต่าํกวานี ้กค็วรจะปรบัแกความหนกัของการออกกาํลังกาย
ผูนาํการฝกตองมัน่ใจวาไดเนนย้าํวาการประมาณคาเปนเรือ่งทีข่ึน้อยูกบัตวับคุคลและอาจเปลีย่นแปลง
ไดวันตอวัน เชน บางคนเมื่อเหนื่อยหรือไมสบาย การออกกําลังกายที่ประมาณคาความเหนื่อยใน
ระดับ 3 (เบา) อาจมีคาเปน 5 (ปานกลาง) ในวันนี้ก็ได เปนตน

วธีิประเมนิคาการออกกาํลังกายจากการสมัผัสรู (Rating of Perceived Exertion Methods - RPE)
เปนความรูสึกไดในการออกกําลังกาย หรือความรูสึกวากิจกรรมทางกายที่กระทํานั้น หนักและตอง
ออกแรงมากเพียงใด

ความหมายทางการวัด/ปฏิบัติการ

ความหมายที่รับรูไดในการออกกําลังกายคือ ระดับของความหนัก-เบา และความตึงเครียด 
ที่ประสบระหวางการออกกําลังกายโดยไดรับการประเมินคา ดวยวีธีการใชมาตรวัด RPE ของ Borg

มาตรวดั RPE ของ Borg  คอื มาตราสวน เพือ่การประเมนิคาการออกกาํลังกายจากการสมัผัสรู
รับรูและรูสึกไดในการออกกําลังกาย ไดรับการพัฒนา ขึ้นมาโดยใหประเมินคาที่ได มีความเชื่อถือ
ไดและถูกตอง จะใชมาตรวดัเหลานี้
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การใชมาตรวัด RPE รวมกับการทดสอบการออกกําลังกายของคนปกติ หรือผูปวยพักฟน 
หรือใชกับนักกีฬาที่ประสงคตองการทราบระดับความเขมขนหรือหนัก-เบา ในการฝก และใช        
ในการเปรียบเทียบการออกกําลังกาย (exertion) กับความยากลําบากในการปฏิบัติตนทั่วไป

การเลือกใชมาตรวัดแตละแบบ

Borg RPE scale มกัใชบอยกบัการทดสอบทีเ่กีย่วของกบัการรบัรู ความรูสึกในการออกกาํลัง 
โดยการประมาณคา คาที่แสดงความหนักของการออกกําลังกาย เชน อัตราการเตนของหัวใจ (HR) 
และการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2)

การประมาณคาการออกกําลังกายจากการการสัมผัสรู ความเหนื่อยลาที่รูสึกได (หรือตาม
การรับรูของบุคคล) สามารถวัดโดยใชมาตรวัด อัตราสวนแยกประเภท 0-10 + (0-10+ Categary 
Ratio Scale) ของ Borg, (1998: 41) หรือของ Jan, (2004: 10) มาตรวัดทั้ง 2 แบบ มีแสดงไวแลว        
ในตาราง ในลักษณะที่มีความสัมพันธกัน RPE scale ไดรับการออกแบบมาใหคาประมาณจากการ
รับรูสูงขึ้น ในแนวเสนตรงกับอัตราการเตนของหัวใจ การใชออกซิเจน และภาระงานเชิงกลไก         
ในระหวางที่มีการออกกําลังเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงถือเปนมาตรวัดพื้นฐาน ที่ใชในการวางขอกําหนด
ความหนักในการออกกําลังที่เกี่ยวของกับระบบหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต รวมหลอดเลือด

วิธีการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส  (Rating of
Perceived Exertion Methods-RPE)

Jan (2004: 10) กลาวถึงวธีิประเมนิคาการออกกาํลังกายจากการสมัผัสรู วาผูสูงอายทุีอ่อกกาํลังกาย
ตามรูปแบบการออกกําลังกายจะมีความรูสึกเริ่มเหนื่อยรอนและเหงื่อออก หายใจแรงขึ้น กลามเนื้อ
เร่ิมรูสึกเหนื่อยและลา วิธีการประเมินคานี้สามารถประมาณคาความหนักของการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุได โดยความเหนื่อยเหลานี้สามารถแสดงความหนักของการออกกําลังกายใหออก
มาเปนตัวเลขได โดยแตละคนประมาณคาความเหนื่อยหรือคาความหนักของตนเองหลังการออก
กําลังกายในแตละครั้ง เปนระดับคะแนนดังนี้
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ท่ีมา: Jan (2004: 10)

การทดสอบความคลองตัวยืดหยุนสําหรับผูสูงอายุ

ตารางที่ 1  ใชแบบทดสอบความคลองตัวยืดหยุนสําหรับผูสูงอายุประกอบดวย 4 รายการ

ประเภทของแบบทดสอบ ประโยชน คะแนน
1. แบบทดสอบเดินสลับกรวย 8 ฟุต การทรงตัว ..................วินาที
2. นั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้ ความออนตัวของรางกายสวนลาง ..................เซนติเมตร
3. วัดความออนตัวของหัวไหล ความออนตัวของรางกายสวนบน ..................เซนติเมตร
4. แบบทดสอบเอี้ยวตัว-แตะ ระดับความออนตัว ................. นิ้ว

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุ

การที่จะสรางสภาวะของรางกายเกี่ยวกับความสามารถที่จะทําหนาที่ตาง ๆ ไดในระดับใด
ระดับหนึ่ง ทําไดโดยการทดสอบกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงมีวิธีการหลายอยางเพื่อวัด
หรือทดสอบสมรรถภาพในหลาย ๆ องคประกอบ การทดสอบมีหลายแบบหลายวิธี แตกตางกัน
ออกไป ซ่ึงแบบทดสอบแตละชนิด มีวัตถุประสงค เพื่อจะทราบสมรรถภาพทางกาย ของผูเขารับ
การทดสอบใหครอบคลุมทุกดาน สําหรับผูสูงอายุ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะทําใหทราบ
ระดับความสามารถในแตละดาน ทําใหสามารถเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและระดับสมรรถภาพของตนได สมรรถภาพ สมรรถภาพทางกายของบุคคล เปนสิ่ง
แสดงถึงความพรอมอยางสมบูรณของรางกายที่สามารถปฏิบัติภาระกิจในกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนเวลานานติดตอกันโดยไมแสดงอาการเหน็ดเหนื่อย สามารถ
ฟนตัวกลับสูสภาพปกติไดในเวลาอันรวดเร็ว องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของสมรรถภาพ
ทางกายวา เปนความสามารถหรือประสิทธิภาพการแสดงออกทางรางกายสูงสุด (optimum physical 
performance capacity) โดยมีองคประกอบตอไปนี้ พิชิต และคณะ (2533: 24-25)
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1. สามารถออกกําลังกายอยางหนักได
2. มีความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อสูงสุด
3. มีความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด
4. มีความอดทนตอการไมใชออกซิเจนเพื่อการออกกําลังกายไดนาน
5. มีความสัมพันธระหวางระบบประสาทและระบบกลามเนื้อเปนอยางดี

จากองคประกอบดังกลาว ตามหลักการแพทยจึงไดพิจารณาแบงสมรรถภาพทางกายออก
เปน 2 ดาน (ดํารง, 2536: 23-26)

1. ความสมบูรณแข็งแรงทางกาย เปนความสมบูรณของลักษณะรางกายที่ปรากฏใหเห็น
อยางชัดเจน เชน มีรูปรางทรวดทรงดี รางกายไมมีความพิการ สามารถวัดความสมบูรณแข็งแรง
ทางกายไดดวยวิธีช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง ที่จะชวยประเมินถึงภาวะอวน และเกณฑที่ใชในการตัดสิน
น้ําหนักเกินมาตรฐานนั้น ตองคํานึงถึงเรื่องโครงรางของรางกาย ถาไมคํานึงถึงจะกอใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนไดมาก จึงไดมีการนํามาเสนอในรูปของดัชนีมวลของรางกาย (body mass index-
BMI) ซ่ึงเปนวธีิทีใ่ชประเมนิน้าํหนกัตอตารางเมตร มคีวามสมัพนัธอยางมากกบัภาวะอวน เพราะฉะนัน้
BMI สามารถบอกไดถึงภาวะอวนผอมของผูใหญทัว่ไปทีย่งัไมมคีวามเจบ็ปวย ในผูทีม่คีา BMI มแีนวโนม
เกิดความผิดปกติและการตายเพิ่มขึ้น (สุรเกียรติ, 2538:93; Burton and Fister, 1988: 206-207)        
คา BMI สามารถคํานวณไดจากสูตรดงัตอไปนี้

ดัชนีมวลของรางกาย = น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
    สวนสูง (เมตร)2

โดยทั่วไปสามารถแปลคาของดัชนีมวลของรางกายไดดังนี้ (Dudek, 1993)

ปกติ (normal) = 20 – 25 กก./ม2

น้ําหนักเกิน (overweight) = 26 – 30 กก./ม2

อวน (obese) = 30 – 40 กก./ม2

อวนผิดปกติ (morbid obesity) > 40 กก./ม2
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เนื่องจากการใชการวัดน้ําหนักและสวนสูง ยังไมสามารถบอกสัดสวนที่แทจริงไดในแตละ
บุคคล ดังนั้นการวัดสัดสวนของรางกาย นิยมใช 2 วิธี คือ การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง 
และการวัดความหนาแนนของรางกายโดยแทนที่ดวยน้ํา (hydrostatic weight) วิธีนี้มีความแมนตรง
หรือแนนอนกวา และเปนวิธีการวัดที่ยุงยากซับซอนมากกวา จึงมักใชการวัดความหนาของไขมัน
ใตช้ันผิวหนัง ซ่ึงเครื่องมือวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังนั้นมีใชอยู 3 ชนิด คือ Harpenden, 
Lange, Holtain ซ่ึงการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง อาจมีคาคลาดเคลื่อนไดจากการวัดโดย  
คนเดียวที่วัด (inter-examiner error) เชน จุดวัดที่คลาดเคลื่อนไปจากความชํานาญ และยังขึ้นอยูกับ
ความอวนของผูรับการทดสอบ จะมีคาคลาดเคลื่อนนอยถาผูวัดมีความชํานาญเปนมาตรฐาน คือ      
ใหคาคลาดเคลื่อนชวง 0.70-0.96 มิลลิเมตร สวนคาคลาดเคลื่อนไดจากการวัดโดยที่วัดหลายคน 
(inter-examiner error) จะมีคาความคลาดเคลื่อนมากกวาแบบแรก เนื่องจากมีผูวัดหลายคน ซ่ึงใน
การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง นิยมวัดไขมันตําแหนงของแขนทอนบนดานหลัง (triceps) 
ตําแหนงของแขนทอนบนดานหนา (biceps) ตําแหนงขอบลางของกระดูกสะบัก (sub-scapular) 
ตําแหนงบั้นเอวเหนือกระดูกเชิงกราน (sub-railcar) และตําแหนงกึ่งกลางรักแร (mid-axillary) 
(Gibson, 1990) ในการวดัความหนาของไขมนัใตผิวหนงั 4 ตาํแหนงนัน้ การวดัไขมนัตาํแหนงบัน้เอว
เหนือกระดูกเชิงกราน และตําแหนงของแขนทอนบน จะชวยทํานายความหนาแนนของไขมัน      
ในเพศหญิงไดดีที่สุด (ประทุม, 2527) สวนเพศชายการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังที่ตําแหนง
ขอบลางของกระดูกสะบัก ก็มีอํานาจในการทํานายระดับไขมันในรางกายไดเชนเดียวกัน

2. ความแข็งแรงทางการเคลื่อนไหว เปนความแข็งแรงขององคประกอบที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนไหว ดังตอไปนี้

2.1 ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (muscle strength) เปนความสามารถของกลุมกลามเนื้อ
ที่จะออกแรงยกน้ําหนัก หรือออกแรงตานวัตถุที่เกิดขึ้นในชวงเวลาอันสั้น ทําใหเกิดแรงขับเคลื่อน
ในทิศทางตรงกันขาม แบงไดเปน 2 แบบ คือ แรงอยูกับที่ (static or isometric) เชน การอัด กด หรือ
ดัน เปนตน และแรงเคลื่อนที่ (dynamic) เชน การวิ่งกระโดด ขวางหรือทุมน้ําหนัก การดึงขอ      
การวิดพื้น เปนตน สามารถวัดไดโดยการทดสอบแรงบีบมือ การเหยียดขา การเหยียดหลัง

2.2 ความอดทนของกลามเนือ้ (muscle endurance) เปนความสามารถของกลุมกลามเนือ้  
ที่จะทํางานติดตอกันไดนาน โดยไมเกิดความเมื่อยลา สามารถรักษาคุณภาพของงานนั้น ๆ ไดอยาง
สม่ําเสมอหรือดีกวาเดิม ทาฝกออกกําลังกายที่ชวยทําใหเกิดความทนทานของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น        
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ไดแก การยันตัวขึ้น การเกร็งกลามเนื้อสวนตาง ๆ การวิ่งเหยาะ สามารถวัดไดโดยการทดสอบดึงขอ
ราวเดีย่ว การลกุนัง่ 30 วนิาท ี (sit up) โดยใหผูรับการทดสอบนอนหงายบนเบาะ เขางอตัง้เปนมมุฉาก
และใหบุคคลอื่นใชมือกําและกดขอเทาของผูรับการทดสอบไวใหสนเทาติดนั้น เมื่อมีผูใหสัญญาณ
บอกเริม่ตน พรอมกบัจบัเวลา ผูรับการทดสอบลกุขึน้นัง่แลวกมศรีษะลงไประหวางหวัเขาทัง้สองขาง
แลวกลับนอนลงในทาเดิมจนนิ้วมือจรดเบาะ จึงกลับลุกขึ้นใหม ทําเชนนี้ติดตอกันไปอยางรวดเร็ว
จนครบ 30 วินาที สําหรับการยืนกระโดดสูงซ้ําๆ กันนั้นใหผูรับการทดสอบยืนหันหนาเขาหาแทน
กระโดดสูง และทําการทดสอบกระโดดสูงพรอมชูมือข้ึนดานบน แตะเหล็กที่มีสเกลบอกระดับ
ความสูง ทําการทดสอบซ้ํา 3 คร้ัง อานคาที่ไดสูงสุด

2.3 ความอดทนของปอดและหัวใจ (cardiorespiratory endurance) เปนความสามารถ
หรือประสิทธิภาพของการนาํออกซิเจนผานเขาปอดเขาสูระบบไหลเวียนโลหิตแลวสามารถนาํไปใช
ในการทํางานของกลามเนื้อ หรืออวัยวะในรางกาย เพื่อทํากิจกรรมไดติดตอกันเปนเวลานาน ๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ ทาฝกออกกําลังกายที่ทําใหเกิดผลดานนี้ ไดแก การเดิน การวิ่งเหยาะอยูกับที่ 
ซ่ึงเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิค นั่นเอง สามารถวัดไดโดยการทดสอบสมรรถภาพการใช
ออกซิเจนสูงสุด ความจุปอด หรือการกาวขึ้น-ลงมานั่ง ในการประเมินสมรรถภาพปอดดวยความจุ
ปอด คือ การวัดปริมาตรหายใจออกเต็มที่ภายหลังหายใจเขาเต็มที่ (forced vital capacity-FVC) คานี้
มีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับขนาดของปอด และขนาดรูปราง ดังเชน บุคคลที่มีรูปรางขนาดใหญ
และสงู จะมคีา FVC สูง และในบคุคลทีม่รูีปรางขนาดเลก็ จะมคีา FVC ต่าํ ทาํใหทราบถงึการสญูเสยี
หนาที่ปอดชนิดจํากัด การขยายตัวของปอด ซ่ึงเปนสาเหตุใหความสามารถในการออกกําลังกาย
เปลีย่นแปลงได ในการวดั FVC ควรทาํใหเกดิระบบปดของทางเดนิหายใจเพือ่ใหคาแนนอน โดยการใช
ทีห่นบีหนบีจมกูไว สําหรับการวดัสมรรถภาพของหวัใจและหลอดเลอืดนัน้ จะวดัความสามารถสงูสดุ
ในการใชออกซิเจน ซ่ึงจะมีความซับซอนมากกวา การใชอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด หรืออาจใช
คาความดันโลหิตก็ได แตคาของความดันโลหิตที่ต่ํากวาก็ไมไดหมายความวามีสมรรถภาพดีจริง

2.4 ความคลองแคลววองไว (agility) เปนความสามารถทีจ่ะเปลีย่นทศิทางขณะเคลือ่นที่
ของรางกายตลอดทั้งตัว หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่งของรางกายอยางรวดเร็ววองไวและแนนอน    
ทาฝกออกกําลังกายที่ทําใหเกิดผลดานนี้ ไดแก การเดินเร็ว สามารถวัดไดโดยการวิ่งเก็บของ และ
กาวเตนจตุรัส (nine-square)
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2.5 ความยดืหยุน (flexibility) เปนความสามารถของรางกาย หรือกลามเนือ้และขอตาง ๆ 
ในการงอหรอืเหยยีดอยางสมบรูณตามธรรมชาต ิ ทาฝกออกกาํลังกายทีใ่หผลดานนี ้ ไดแก นัง่โนมตวั   
กมตัวแตะพื้น สามารถวัดไดโดยการทดสอบการนั่งงอตัว (trunk forward flexion) ซ่ึงเปนการวัด
ความยืดหยุนของกลามเนื้อ เอ็นขอ และเอ็นกลามเนื้อ สวนบริเวณหลังและกลามเนื้อนอง เพราะพบ
ไดบอยวามีการหดสั้นของกลามเนื้อนอง (hamstring) ซ่ึงในการศึกษาวิจัยจะใชการวัดความยืดหยุน
ชนิดนี้

2.6 ความสมดุลหรือการทรงตัว (balance) เปนความสามารถของรางกายในการรักษา
อิริยาบทตามที่ตองการใหคงอยูไดทั้งในขณะอยูกับที่และขณะเคลื่อนที่ ทาฝกออกกําลังกายที่ใหผล
ดานนีไ้ดแก ยนืกางขาและถายน้าํหนกับนขาซายและขวาสลบักนั การเดนิเปนเสนตรงวดัโดยตรวจสอบ
การทรงตัวของรางกาย เกี่ยวกับการยกศีรษะ ยืดหลัง ยกและแอนอก เปนตน

2.7 ความสัมพันธในการทํางานของอวัยวะตางๆ (co-ordination) เปนการเคลื่อนไหว
สวนตาง ๆ ของรางกายที่ประสานกันไดอยางสอดคลองกับกิจกรรมที่ทํา สามารถทดสอบโดยการ
โยนลูกบอล

จากการแบงสมรรถภาพทางกายตามหลักการแพทยดังกลาว องคประกอบสําคัญของ
สมรรถภาพทางกายในคนทัว่ไปไดแก ความทนทานของปอดและหวัใจ ความแขง็แรงของกลามเนือ้
ความยืดหยุนและความสมสวนของรางกาย ซ่ึงรวมเรียกวา สมรรถภาพทางสุขภาพ (health related 
fitness)

สมาคมสขุศกึษา พลศกึษา นนัทนาการ และเตนรําแหงประเทศสหรฐัอเมรกิา (AAHPERD)
(อางถึงใน วิสูตร, 2537: 20) ไดกลาวไววา องคประกอบที่สําคัญของสมรรถภาพทางกายเพื่อการมี
สุขภาพดีประกอบดวย

1. ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด
2. สวนประกอบของรางกาย
3. ความออนตัว
4. ความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ



103

American College of sports Medicine (1992: 9) ไดกลาววาองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกายในเวลานี้มีสวนประกอบดวยกัน 4 อยางคือ

1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด สามารถสูบฉีดโลหิตและนําออกซิเจนไปยังสวนตาง ๆ 
ของรางกาย

2. ความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ

3. ความออนตัว

4. สัดสวนของรางกาย น้ําหนัก และรูปรางสัมพันธกัน

การที่จะทราบสภาวะของรางกายเกี่ยวกับความสามารถที่จะทําหนาที่ตาง ๆ ไดในระดับใด
ระดับหนึ่ง ทําไดโดยการทดสอบสมรรถภาพ ซ่ึงมีวิธีการหลายอยางเพื่อวัดหรือทดสอบสมรรถภาพ
ในหลาย ๆ องคประกอบเครื่องมือหรือกระบวนการสําหรับทดสอบ ตองมีความเที่ยงตรง (validity) 
ความเชื่อมั่น (reliability) และมีความเปนปรนัย (objectivity) อีกทั้งมีเทคนิคในการทดสอบที่เปน
มาตรฐาน การทดสอบมหีลายแบบหลายวธีิแตกตางกนัออกไป ซ่ึงแบบทดสอบแตละชนดิ มวีตัถุประสงค 
เพื่อจะทราบสมรรถภาพทางกาย ของผูเขารับการทดสอบใหครอบคลุมในทุกดานเปนประเด็น
สําคัญ สําหรับทุกคนที่ไมใชนักกีฬาการทดสอบสมรรถภาพทางกายจะทําใหทราบถึงระดับความ
สามารถหรือระดับสมรรถภาพทางกายใจแตละดาน ทําใหสามารถเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย
ใหเหมาะกับความสามารถและระดับสมรรถภาพของตนได

ประโยชนของการทดสอบสมรรถนะทางกาย

1. เปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถของรางกายหรือสวนที่บกพรองใหมีความ
สมบูรณ และมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่

2. เปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย หรือกีฬาไดอยางเหมาะสม

3. เปนการจูงใจใหผูที่ตองการออกกําลังกาย พัฒนาความสามารถของรางกายและรักษา
ความสมบูรณของรางกายใหคงอยูอยางสม่ําเสมอ
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4. ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูใหการพยาบาล
หรือผูควบคุมโปรแกรมการฝกเพื่อวิเคราะหผลของการฝก ขอดี ขอเสียของการฝกซอมและนําไป
ปรับปรุงการฝก หรือกิจกรรมการฝกใหเหมาะสม

วิธีการทดสอบสมรรถนะทางกาย

1. ทดสอบในหองทดลอง (laboratory) ใชสําหรับการศกึษาทดลองในเรือ่งทีม่คีวามซบัซอน 
ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญและอยูในหองปฏิบัติการที่สามารถควบคุมอุปกรณที่ใช เชน

1.1 ลูเล่ือนกล (treadmill)
1.2 จักรยานวัดงาน (bicycle ergometer)
1.3 เครื่องกาววัดงาน (stepping ergometer)
1.4 เครื่องวิเคราะหกาซ (gas analyzer)
1.5 เครื่องคอมพิวเตอร (computer)

2. การทดสอบภาคสนาม (field test)  เปนการทดสอบทางออมซึ่งมีขอดี คือ การนําไปใช
ไมยุงยาก สะดวกในการทดสอบ ประหยัดเงินและเวลา ซ่ึงไดแก แบบทดสอบตาง ๆ อาทิ เชน 
Internationals Committee for Standardization of Physical Fitness Test (ICSPFT) American 
Association for Health, Physical Education and Recreation (AAHPER) Youth Fitness Test, 
American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD) Health-
Related Physical Fitness Test, The Presidential Youth Physical Fitness Award Program  Physical 
Best และ The Senior Fitness Test  เปนตน

สมรรถภาพทางกาย มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน เพราะ
ไมเพียงแตจะบงถึงความสามารถของแตละคนวาจะใชแรงกายในชีวิตประจําวันในการเลนกีฬา 
หรือในยามฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงใดแลวยังมีแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย         
เปนเครื่องมือสําคัญที่แสดงถึงการมีสุขภาพที่ดี หรือไมดีดวย โดยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เปนแบบทดสอบที่ดีอยางหนึ่งที่ชวยเปนแนวทางแกไขในขอบกพรองของรางกายใหแข็งแรง
สมบูรณยิ่งขึ้น เปนแรงจูงใจที่สําคัญในการออกกําลังกาย



105

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุ ไดพิจารณาจากแบบทดสอบที่มีการใช
ทดสอบกับบุคคลทั่วไปทั้งในและตางประเทศ โดยคํานึงถึงความมีมาตรฐานของแบบทดสอบ 
ความเหมาะสมกับวัยตาง ๆ ความประหยัด และความปลอดภัยของผูเขารับการทดสอบ

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงแบบทดสอบบางรายการสามารถใช
ดวยกันได บางรายการอาจจะหนักหรือยาวเกินไปสําหรับผูสูงอายุจะมีแบบทดสอบทดแทน                
ที่เหมาะสมกับอุยและความปลอดภัยมากขึ้น

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายที่สําคัญมีดังตอไปนี้ คือ

1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอยางงายของการกฬีาแหงประเทศไทย (Sports Authority of 
Thailand Simplified Physical Fitness Test) สําหรับวยัผูสูงอาย ุ(อายรุะหวาง 60-89 ป) ประกอบดวย

1. ดัชนีความหนารางกาย (BMI : body mass index)
2. สัดสวนรอบเอวตอรอบสะโพก WHR : waist to trip ratio)
3. แตะมือดานหลัง (Shoulder girdle flexibility test)
4. นั่งงอตัว (Sit and reach test)
5. ลุกนั่งเกาอี้ 30 วินาที (30 Second Chair stand)
6. นั่งยกน้ําหนัก 30 วินาที (30 Second arm curl)
7. ยกขาขึ้นลงอยูกับที่ 2 นาที (2-minute step-in-place)

2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสาํหรับผูสูงอาย ุ (The Senior Fitness Test – SFT) Rikli and 
Jones (2001: 11-25) ประกอบดวยแบบทดสอบ 8 รายการ ดังตอไปนี้

1. การทดสอบเดินในเวลา 6 นาที (6-Minute Walk test)  วัตถุประสงคของการทดสอบ 
เดินในเวลา 6 นาที ความสามารถในการกระทํากิจกรรมที่ใชกลามเนื้อในชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง   
การทดสอบแบบนี้ จะเปนการเดินอยางตอเนื่องในระยะทางประมาณ 50 หลา (45.72 ม.) โดยใหได
ระยะทางมากที่สุดภายในเวลา 6 นาที
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2. การทดสอบการเกาหลัง (Back scratch test) วัตถุประสงคของการทดสอบ ก็คือ เพื่อ
วัดความออนตัวของรางกายสวนบนโดยเฉพาะอยางยิ่งหัวไหล การทดสอบแบบนี้ จะใหผูรับการ
ทดสอบเอื้อมมือ ขางใดขางหนึ่งไปดานหลัง ใหลึกที่สุดเทาที่จะทําไดและมืออีกขางหนึ่งออมเอว
ขึ้นไปกลางหลังใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหปลายนิ้วทั้ง 2 ขาง บรรจบกัน คะแนนหรือผล       
การทดสอบวัดก็คือ ระยะหางระหวางปลายนิ้ว ทั้ง 2 เปน นิ้ว (หรือ ซม.) เปนบวกหรือลบ

3. แบบทดสอบเวลา การลุกขึ้นและเดินระยะ 8 ฟุต  ผูรับการทดสอบจะตองลุกจาก
ทานั่งใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได และเดินไปออมจุดที่ทําเครื่องหมายไว ที่หางออกไป 8 ฟุต แลวกลับ
มานั่งที่เกาอี้ตามเดิม ผูรับการทดสอบอาจใชอุปกรณชวยหากจําเปน การทดสอบจะทําซ้ํา 2 คร้ัง 
และจับเวลาที่เร็วที่สุดดวย นาฬิกาจับเวลาที่สามารถจับเวลาไดใกลเคียง 0.1 วินาทีมากที่สุด

4. แบบทดสอบการลุกขึ้นยืนจากเกาอี้ในระยะเวลา 30 วินาที  ผูรับการทดสอบจะตอง
ลุกขึน้จากเกาอี ้ (ทีสู่ง 42 ซม.) ทีว่างไวชิดผนงั ใหเร็วทีสุ่ดเทาทีจ่ะเรว็ได แลวนัง่ลงอยางเดมิกอนทีจ่ะ
ทําซ้ําครั้งตอไป หากมีความจําเปน ผูรับการทดสอบอาจใชมือยันกบัที่เทาแขนของเกาอี้หรือใชมือ
ยดืกบัทีจ่บัไมเทาขณะลกุขึน้ในชวงระยะเวลา 30 วนิาทกีไ็ด หากในชวงปลายของระยะเวลา 30 นาท ี  
ผูรับการทดสอบสามารถกระทําไดมากกวาครึ่งของทาลุกขึ้นใหถือวากระทําไดเต็ม ในการทดสอบ 
ใหผูทดสอบกระทําคนละครั้ง เพราะการทดสอบจะทําใหผูทดสอบเหนื่อยมาก

5. แบบทดสอบนัง่ยกลกูน้าํหนกัสลบัแขน (Arm Curl Test) การทดสอบ Arm Curl test
ถูกนาํบรรจไุวในชดุทดสอบ SFT เปนเครือ่งวดัความแขง็แรงของรางกายสวนบน การทดสอบแบบนี้
จะนบัจาํนวนครัง้ของการงอแขน ยกน้าํหนกั 5 ปอนด (2.27 กก.) สําหรับผูหญิง และ 8 ปอนด (3.63 กก.)
สําหรับชาย ดวยการเคลื่อนไหวแขนอางเต็มที่ในเวลา 30 วินาที

6. แบบทดสอบนัง่-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี ้(Chair Sit-and-Reach Test) การทดสอบนี้ มุง
วัดความออนตัวของรางกายสวนลาง การทดสอบแบบนี้จะใหผูรับการทดสอบนั่งบนเกาอี้ เหยียดขา
ขางหนึ่งไปขางหนา ขณะที่เทาขางหนึ่งอยูบนพื้น เหยียดแขนไปขางหนามือซอนกับคะแนนหรือ
ผลการทดสอบ คาระยะหางจากปลายนิ้วกลาง(มือ) กับหัวแมเทาเปนนิ้วหรือ ซม. โดยคาอาจเปนได
ทั้งบวกและลบ
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7. การซอยเทาในเวลา 2 นาท ี (2-Minute Step Test) การทดสอบแบบ 2-Minute step test
เปนการวัดความทนทานแบบแอโรบิคที่เปนทางเลือกการทดสอบการซอยเทาในเวลา 2 นาที        
(2-Minute Step test) มุงจะวัดจํานวนครั้งของการซอยเทาอยูกับที่ ของบุคคลภายในเวลา  
2  นาท ีโดยใหหัวเขายกขึ้นถึงกึ่งกลางระหวางกระดูกสะบา และกระดูกสะโพกสวนหนา

8. การวัดสวนสูงและน้ําหนัก (Height and Weight) การทดสอบแบบนี้เปนการวัดดัชนี
มวลรางกาย (body mass index) BMI เราสามารถหาคาดัชนีมวลรางกายได โดยการหารคาน้ําหนัก
ที่เปนกิโลกรัม (กก.) ดวยคาสวนสูงเปนเมตรยกกําลังสอง (BMI = kg/m2) สวนอีกสูตรหนึ่ง ที่มิใช
ระบบเมตริค ก็คือ คูณ น้ําหนักที่เปนปอนด ดวย 703 แลวหายดวยสวนสูงที่เปนนิ้วยกกําลังสอง : 
BMI = ปอนด x 703 / นิ้ว2

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพ  
ของผุสูงอาย ุ ซ่ึงสวนใหญจะเกีย่วของกบัการศกึษาและเปรยีบเทยีบสมรรถภาพกบัการออกกาํลังกาย
ดังตอไปนี้

งานวิจัยในประเทศ

จากการศึกษาและเปรียบเทียบการฝกแอโรบิคในรูปแบบตาง ๆ ของผูสูงอายุจากการวิจัย 
เชนถนอมขวัญ  และถนอมวงศ  (2535) สุพัตรา (2535); ถนอมขวัญ และคณะ (2536) นลินี (2536) 
ไวโรจน (2539) และนิ่มอนงค (2536) ไดผลสรุปวา ความแตกตางของคาเฉลี่ยของน้ําหนักรางกาย 
ความดันโลหิต เปอรเซนตไขมันในรางกาย ความออนตัว อัตราการเตนของชีพจร ความสามารถ      
ในการงอเขากอนการออกกาํลังกายแบบแอโรบคิ และหลัการออกกาํลังกายแบบแอโรบคิ 10 สัปดาห 
มีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เสาวนีย (2533: 27-32) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยทําการศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตประชาชน ดานความพึงพอใจในงานอาชีพ
ครอบครัวหรือชีวิตสมรส ที่อยูอาศัย ส่ิงแวดลอมและความพึงพอใจในสุขภาพ นอกจากนี้ยังไดทํา
การศึกษาการใหความสําคัญที่สุดแกมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต และวิเคราะหปจจัยที่มี
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ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม ความเครียด ความศรัทธาในศาสนาและ
ความเชื่อในไสยศาสตร กลุมตัวอยางเปนประชาชนในหมูบานปญญานวธานีเวศ แฟลตดินแดง และ
ชุมชนสพัทยา จํานวน 288 คน ผลการศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญมีคุณภาพชีวิตดี กลาวคือ         
มีความรูสึกวาพึงพอใจในชีวิต นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในมิติตาง ๆ พบวา โดยเฉลี่ย
แลวประชาชนมีความพึงพอใจในงานอาชีพและสุขภาพในมิติดังกลาวสูง และมิติส่ิงแวดลอมของ
กรุงเทพมหานครพบวาประชาชนมีความพึงพอใจในมิตินี้ต่ํา การใหความสําคัญกับมิติตาง ๆ พบวา
ประชาชนสวนใหญใหความสาํคญักบัมติคิรอบครวั หรือชีวติสมรสมากทีสุ่ด รองลงมาไดแก สุขภาพ
งานอาชีพและที่อยูอาศัย ตามลําดับ การวิเคราะหความสัมพันธพบวา รายไดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมและความพึงพอใจในมิติตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ ยกเวนความพึงพอใจ
ในสุขภาพ สวนสภาพทางอาชีพและความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิต และยังพบอีกวา           
แรงสนับสนุนทางสังคม ความศรัทธาในศาสนา ความเครียด มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ       
ในชีวิตโดยรวม

สุพรรณ ีและสนทิ (2534: 8-12)  ไดทาํการวจิยัเร่ืองคณุภาพชีวติของคนไทย ศกึษาเปรยีบเทยีบ
ระหวางชาวเมอืงกบัชาวชนบท โดยมจีดุมุงหมายสาํคญั 2 ประการ คอื การเสรมิสรางความรูเกีย่วกบั
คุณภาพชีวิตของคนไทย  ใหสมบูรญยิ่ งขึ้น  โดยมุง เนนไปที่กลุมประชากรที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดภาคกลางกอนเปนอันดับแรก และพยายามสรางเครื่องมือสําหรับ
วดัคณุภาพชวีติใหเหมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทย ในการเกบ็ขอมลูไดใชแบบสมัภาษณทีม่โีครงสราง
แนนอน (Structured Interview Schedule) ซ่ึงไดพัฒนาจากแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทําการ
วิจัยอยูในสังคมตะวันตก ของอรส ลีลากุลธนิต ซ่ึงผูวิจัยไดแบงชีวิตโดยรวมของแตละคนเปน 13 
มิติยอยเพื่อใชในการหาขอมูลสําหรับวัดคุณภาพโดยรวมดังนี้ คือ ชีวิตครอบครัว สังคม การงาน 
สุขภาพอนามยั นนัทนาการ ความเชือ่และศาสนา ความรูสึกเกีย่วกบัตนเอง การครอบครองทรพัยสิน
ทองถ่ินของตน รัฐบาลไทยและชีวิตในเมืองไทย ตัวอยางที่ใชสําหรับการวิจัยมีทั้งหมด 600 ราย 
เปนผูทีอ่ยูในกรุงเทพ 200 ราย แยกเปนอยูในเขตชมุชนแออดั 100 นอกชมุชนแออดั 100 ราย ทเีหลือ
400 ราย อยูใน 8 จังหวัดภาคกลาง ในจํานวนนี้ 200 รายอยูในเขตเทศบาล อีก 200 ราย อยูในเขต
ชนบทนอกเขตเทศบาล ตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอนและแบบเฉพาะ เจาะจง 
(Multistage and Purposive Sampling)  โดยพยายามใหตัวอยางอยางกระจายตัวไปตามอาชีพตาง ๆ 
ผลของการวจิยัพบวาคนในกรงุเทพมหานครและจงัหวดัภาคกลางสวนมากมคีวามพอใจในชวีติของตน
มิติชีวิตที่แสดงระดับความพึงพอใจสูงมาก ไดแก ครอบครัวตนเอง สุขภาพอนามัย ความเชื่อและ
ศาสนา โดยมคีวามแตกตางกนัอยูบางสาํหรับผูทีอ่ยูในเขตเมอืงและชมุชนแออดัของกรงุเทพมหานคร    
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มีความพึงพอใจต่ํากวาผูที่อยูนอกเขตชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร พอจะสรุปไดวาคนไทย
สวนมากทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัดมีความพึงพอใจในสภาพชีวิตของตนในปจจุบัน

สกลุ (2537: บทคดัยอ)   ไดศกึษาผลของการออกกาํลังกายโดยวธีิเกาจตรัุสกบัการขีจ่กัรยาน  
อยูกับที่ ที่มีผลตอสมรรถภาพทางกายในผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางที่จะเลือก
แบบของการออกกําลังกาย ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอสมรรถภาพทางกายของแตละบุคคล

กลุมตวัอยางเปนขาราชการในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพศชายอาย ุ55-60 ป จาํนวน 16 คน 
มีสุขภาพทั่วไปดีปราศจากโรคที่เปนอุปสรรคตอการออกกําลังกาย โดยการตรวจสุขภาพทั่วไป        
จากแพทย และตรวจระบบการทาํงานของหัวใจและหลอดเลือด ดวยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 
(EKG) แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 8 คน กลุมที่หนึ่ง ออกกําลังกายโดยวิธีเกาจตุรัส 
กลุมที่สอง ออกกําลังกายโดยวิธีขี่จักรยานอยูกับที่ ทั้งสองกลุมใชความหนักของงานที่ 70% ของ
อัตราการเตนหวัใจสงูสดุเปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วนัละ 15 นาท ีผลการวจิยัพบวา การออกกาํลังกาย
โดยวิธีเกาจตุรัสและการขี่จักรยาน อยูกับทีมีผลทําใหสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุดของ                    
รางกายเพิม่ขึน้ และอตัราการเตนของหวัใจขณะพกัและความดนัโลหติของรางกายลดลง แตสรุปแลว
ไมแตกตางกันเมื่อส้ินสุดการออกกําลังกาย

ไสว  (2537: บทคดัยอ) ศกึษาเรือ่ง สมรรถภาพทางกายของผูสูงอายทุีอ่อกกาํลังกายดวยการวิง่
โดยมีจดุมุงหมายเพือ่ศกึษาสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายทุีอ่อกกาํลังกายดวยการวิง่แบงตามชวงอายุ
คร้ังตอสัปดาห นาทีตอวัน และตามจํานวนปที่วิ่งมาแลว กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่ออกกําลังกาย
วิ่งในภาคใต เพศชาย โดยมีชวงอายุ 56-60ป, 61-65 ป, 66-70 ป รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 115 คน 
จากการสุมตัวอยางงาย ๆ แลวทําการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยแบบทดสอบการคืนสูสภาพ
ปกตขิองอตัราชพีจรของฮารวารด สเตป็อพั เทสท และวเิคราะหขอมลูโดยการวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี นิวแมนดุลส ผลการศึกษาพบวา

สมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายดวยการวิ่ง จําแนกตามชวงอายุแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนกลุมชวงอายุ 61-65 ป และ 66-70 ป ไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายดวยการวิ่ง จําแนก
ตามครั้งตอสัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนกลุมออกกําลังกาย 3 วัน 
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4 สัปดาห ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสมรรถภาพทางกายของ ผูสูงอายุที่ออก
กําลังกายดวยการวิ่ง จําแนกตามนาทีที่วิ่งตอกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
ยกเวนกลุมจํานวนนาทีวิ่ง 30-44 นาที กับ 45 นาที – 1 ช่ัวโมง ตอวัน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สําหรับสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายดวยการวิ่ง ตามจํานวนปที่วิ่ง  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนกลุมจํานวนปที่วิ่ง 1-2 ป และ 3-5 ป กับ 3-5 
และ 6-8 ป  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จันทรฉาย (2538) ศึกษาประสิทธิผลของการใหความรูเร่ืองการฝกออกกําลังกายและ           
การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว ในการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ 
กลุมทดลองเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชน วัดมะกอก เขตพญาไท และเคหะชุมชนทุงสองหอง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อายุ 60-70 ป จากสมาชิกในครอบครัวภายหลังการทดลองไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตที่ระดับ .05 และในกลุมทดลองที่ 2 มีคะแนนความรูเร่ือง
การฝกออกกกลังกาย คะแนนภาวะสุขภาพคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด 2 กลุม เขารวมโครงการ 
การออกกําลังกายแบบรํามวยจีนเพื่อสุขภาพเปนเวลา 2 สัปดาห โดยกลุมทดลองกลุมที่ 1 ไดรับ
ความรูเร่ืองการฝกออกกําลังกาย สวนกลุมที่ 2 ไดรับการใหความรูเร่ืองการฝกออกกําลังกายและ
การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาพบวา

ในกลุมทดลองที่ 1 มีคะแนนความรูเร่ืองการออกกําลังกาย คะแนนภาวะสุขภาพ คาความ
ดันโลหิตขณะหัวใจบีบและคลายตัว แรงบีบมือ ความออนตัว และความสามารถในการใช
ออกซิเจนสูงสุดภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนคาดัชนี
มวลกายชีพจรขณะพักและคะแนนการไดรับการสนับสนุนและคะแนนการไดรับการสนับสนุนจาก
สมาชกิในครอบครวัคาแรงบบีมอื ความออนตวัและความสามารถในการใชออกซิเจนสงูสดุ ภายหลัง
การทดลองดีกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แตเมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางทั้ง 2         
ไมพบการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังการทดลองในทุกตัวแปรแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดวยความเชือ่มัน่ 95% เมือ่ทดสอบความสมัพนัธพบวา กลุมทดลองที ่ 2 ความรูเร่ืองการออกกาํลังกาย
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรกานต (2539) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมการออกกําลังกายตอสมรรถภาพทางกาย
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 คน วัดกอน
และหลังการทดลอง เขารวมโปรแกรมสัปดาหละ 3 คร้ังๆ  ละ 30 นาที นาน 12 สัปดาห ผลการวิจัย
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พบวา สมรรถภาพทางกายดานความออนตัวของกระดูกสันหลัง และความจุปอดสูงขึ้นหลังการ
ทดลองอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สําหรับความดนัโลหติขณะพกัและเปอรเซน็ตของอตัรา
ชีพจรเพิม่ขึน้หลังการกาวขึน้ ลงมานัง่ เปลีย่นแปลงเลก็นอยอยางไมมนียัสําคญัทางสถติ ิ และยงัพบวา
สมรรถภาพทางกายหลังการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไวโรจน (2539) ไดศกึษาผลการออกกาํลังกายดวยไทเกก็ทีม่ผีลตอองคประกอบสมรรถภาพ
ทางกายของหญิงสูงอายุ โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาผลการออกกําลังกายดวยไทเก็กที่มีผลตอ        
องคประกอบสมรรถภาพทางกายของหญิงสูงอายุ ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนหญิงสูงอายุ 133 คนในสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ จงัหวดัเชยีงใหม ทีม่อีาย ุ 60 ปขึน้ไป จาํนวน 30 คน โดยคดัเลอืก
แบบเจาะจงแลวทาํการฝกออกกาํลังกายดวยไทเกก็สปัดาหละ 5 วนั วนัละ 45 นาท ี เปนเวลา 8 สัปดาห
ผลการวจิยัพบวา อัตราการเตนของชพีจร, ความดนัโลหติ, ความจปุอด, ความออนตวัและความสามารถ
ในการงอเขา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนน้ําหนักของรางกายไมมี
ความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ

นริมน  (2540: บทคดัยอ) ไดศกึษาการทรงตวัในผูสูงอายทุีอ่อกกาํลังกายและไมออกกาํลังกาย
โดยใช Time-up and Go Test โดยมีอาสาสมัครเขารวมศึกษาจํานวน 60 คน เปนผูสูงอายุที่ออก
กําลังกาย 29 คน และเปนผูสูงอายุที่ไมออกกําลังกาย 31 คน ไดทําการวิจัยโดยบันทึกเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการทาํกจิกรรมทัง้หมดของ Time-up and Go Test ผลของการศกึษาพบวา ไมแตกตางกนั
ของการทรงตัวในผูสูงอายุทั้ง 2 กลุม สรุปไดวาผูสูงอายุทั้ง 2 กลุม มีความสามารถใกลเคียงกัน และ
คิดวาเกณฑในการแบงกลุมอาจไมเหมาะสม

ประภารัตน  (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาการทรงตัวในผูสูงอายุที่ออกกําลังกาย โดยใช Berg 
balance scale ในอาสาสมัครผูสูงอายุ 60 คน แบงเปนกลุมออกกําลังกาย 29 คน และเปนผูสูงอายุ       
ที่ไมออกกําลังกาย 31 คน ไดทํากาารรวิจัยโดยวิเคราะหจากการออกกําลังกายและลักษณะกิจกรรม
ที่ผูสูงอายุทํา ผลการศึกษาพบวา ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน โดยท้ังสองกลุมมีความสามารถ           
ใกลเคียงกัน
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จากการศึกษาการทรงตัวในผูสูงอายุทั้งแบบ Timed-up and Go Test และแบบ Berg 
Balance Scale จะเห็นวาผูสูงอายุทั้ง 2 กลุม ของทั้ง 2 แบบพบวาไมแตกตางกันในการทรงตัวใน        
ผูสูงอายุ แสดงวาทุกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน ไมอาจสรุปไดวาแบบทดสอบใดจะมีผลตอ
การทรงตัว ควรเลือกแบบทดสอบใหมในโอกาสตอไป ที่คิดวานาจะสงผลตอความสามารถในการ
ทรงตัวที่ดี

วีระจิต  (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการฝกออกกําลังกายตอสมรรถภาพทางกายของ
ผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางโปรแกรมและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ
กอนและหลงัการฝกตามโปรแกรมสรางสมรรถภาพทางกายทัง้ชายและหญงิ กลุมตวัอยางเปนผูสูงอายุ
ของชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลอินทรบุรี  ชาย 30 คน และ หญิง 30 คน ที่มีสุขภาพทั่วไปดี โดยผาน
การตรวจสุขภาพจากแพทยและผานการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใชแบบทดสอบ ACSM 
fitness test ใหกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกายตามโปรแกรมเปนเวลา 12 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน นําผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการฝกตามโปรแกรมมาเปรียบเทียบกัน โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการวิจัยพบวา เพศชายชีพจรปกติกอนการออกกําลังกาย เวลาในการเดินเร็ว 1 ไมลลดลง 
แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชีพจรหลังการเดินเร็ว 1 ไมล ผลการทดสอบ
ดันพื้น นั่งกมตัวไปขางหนา และน้ําหนักตัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
สวนเพศหญิงชีพจรหลังจากการเดินเร็ว 1 ไมล นั่งกมตัวไปขางหนา น้ําหนักตัว ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชีพจรปกติกอนการออกกําลังกาย เวลาในการเดินเร็ว 1 ไมล และ
ผลการทดสอบดันพื้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อมรณัฏฐ  (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบคา FEV1, และ FVC  ในผูสูงอายุ       
ที่ออกกําลังกายแบบหวายตนกง และไมออกกําลังกายในจังหวัดเชียงใหม ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชการ
รํามวยจีนแบบหวายตนกง คือการออกกําลังกายที่เนนการหายใจ การเคลื่อนไหวชา ๆ ไมหักโหม      
มีผลกระตุนอวัยวะภายในใหทํางานปกติและประสานงานกันดีขึ้น ทาบริหารทุกทาจะผลักดันโลหิต
ใหหมุนเวียนตั้งแตฝาเทาจรวดหนังศีรษะ ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพปอดในผุสูงอายุที่
ออกกาํลังกายแบบหวายตนกง จาํนวน 30 คน (เพศชาย 10 คน, เพศหญงิ 20 คน) และไมออกกาํลังกาย
จํานวน 35 คน (เพศชาย 16 คน และเพศหญิง 19 คน) ในจังหวัดเชียงใหม โดยดูจากคา FEV1, และ  
FVC ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา คาเฉลี่ย FEV1 ในผูสูงอายุที่ออกกําลังกายแบบหวายตนกง         
มีคาเทากับ 2.060+0.37 ลิตร และคาเฉลี่ย FVC เทากับ 2.497+0.49 ลิตร สวนในผูสูงอายุที่ไมออก
กาํลังกาย มคีาเฉลีย่ FEV1 เทากบั 1.142+0.45 ลิตร และคาเฉลีย่ FVC เทากบั 1.880+0.53 ลิตร ตามลาํดบั
พบวาในกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายแบบหวายตนกงมีคามากกวากลุมผูสูงอายุที่ไมออกกําลังกาย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย FEV1, และ  
FVC ระหวางผูสูงอายเุพศหญงิและเพศชายทีอ่อกกาํลังกายแบบหวายตนักงและไมออกกาํลังกายนัน้
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยในเพศชายและเพศหญิงที่ออก
กําลังกายแบบหวายตันกง จะมีคาเฉลี่ย FEV1, และ  FVC มากกวาผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงที่ไม
ออกกําลังกาย และจากการหาคาความสัมพันธระหวางคา FEV1, และ  FVC กับสวนสูง และน้ําหนัก 
พบวาไมมีความสัมพันธระหวางความสูง และน้ําหนัก กับคา FEV1, และ  FVC ดังนั้น จึงสรุปไดวา 
การที่คา FEV1, และ  FVC ในกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายแบบหวายตันกงมีคามากกวานั้น เปนผล
มาจากการออกกําลังกายแบบหวายตันกง

นิติกุล  (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการบริหารแบบไทยทาฤาษีดัดตนตอสมรรถภาพ
ทางกาย และความพึงพอใจในการออกกําลังกายของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 
2 จาํนวน 60 คน แบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 30 คน คอื กลุมทดลอง ฝกบรหิารรางกายแบบไทยทาฤาษดีดัตน
และกลุมเปรยีบเทียบออกกําลังกายตามปกติ เปนระยะเวลา 12 สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ ละ 30 นาที   
พบวา ความยืดหยุนของขอเขา ขอไหล ขอกระดูกสันหลัง ความจุปอด และความพึงพอใจในการ
ออกกําลังกายของกลุมทดลองสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05

ลีลารัตน (2543: บทคดัยอ) ไดศกึษาคาเวลาความทนทานของกลามเนือ้ลําตวัในผูสูงอายไุทย
ชวง 60-69 ป มีอาสาสมัครจํานวน 100 คน เปนเพศชาย 50 คน เปนเพศหญิง 50 คน โดยทําการ
ทดสอบหาคาปกติของคาเวลาความทนทานของกลามเนื้อลําตัว โดยทดสอบ 2 ทา ทาแรกทดสอบ
คาเวลาความทนทานของกลามเนือ้เหยยีดลําตวั และทาที ่ 2 ทดสอบคาเวลาความทนทานของกลามเนือ้
งอตัว โดยมีหนวยเปนวินาที ผลการทดสอบคาความทนทานของกลามเนื้อเหยียดตัวและงอลําตัว
ในเพศชายมากกวาเพศหญิง ผลการศึกษาคาเวลาความทนทานที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนํา
ไปใชในทางแพทย วิเคราะหการรักษาผูสูงอายุที่มีการปวดหลังได
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คงศักดิ์   (2546: บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบสมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย
รายการทดสอบ 7 รายการ ไดแก แบบทดสอบวัดสัดสวนรางกาย แบบทดสอบวัดความออนตัวของ
หัวไหล แบบทดสอบนั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้ แบบทดสอบเดินสลับกรวย 8 ฟุต แบบทดสอบ
ยกลูกน้าํหนกัสลบัแขน แบบทดสอบยนื-นัง่บนเกาอี ้ และแบบทดสอบเดนิ 6 นาท ีหาคาความเทีย่งตรง
เชิงปริมาณผานการ  พิจาราจากผูเชี่ยวชาญ 6 ทาน โดยวิธีของ Best หาคาความเชื่อถือไดกับผูสูงอายุ
ชายและหญงิจากชมรมผูสูงอายโุรงพยาบาลเจด็เสมยีน อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 60 คน
โดยวธีิการทดสอบซ้าํระยะเวลาหางกนั 1 สัปดาห กลุมตวัอยางเปนผูสูงอายแุละหญงิจากชมรมผูสูงอายุ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี จํานวนทั้งสิ้น 300 คน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห     
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และคะแนน “ที”

ผลการวิจัยพบวา 1) แบบทดสอบวัดสัดสวนของรางกาย มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 4.45 
คาความเชื่อถือไดสําหรับผูสูงอายุเทากับ 1.00 ผูสูงอายุหญิงเทากับ 1.00 2) แบบทดสอบวัดความ
ออนตัวของหัวไหล มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 4.17 คาความเชื่อถือไดสําหรับผูสูงอายุเทากับ 0.997 
ผูสูงอายุหญิงเทากับ 0.959 3) แบบทดสอบนั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้  มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 
4.02 คาความเชื่อถือไดสําหรับผูสูงอายุเทากับ 0.969 ผูสูงอายุหญิงเทากับ 0.944  4) แบบทดสอบ
เดินสลับกรวย 8 ฟุต มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 3.61 คาความเชื่อถือไดสําหรับผูสูงอายุเทากับ 0.755 
ผูสูงอายุหญิงเทากับ 0.780 5) แบบทดสอบยกลูกน้ําหนักสลับแขน มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 3.95 
คาความเชื่อถือไดสําหรับผูสูงอายุเทากับ 0.960 ผูสูงอายุหญิงเทากับ 0.982  6)  แบบทดสอบยืน-นั่ง
บนเกาอี้ มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 3.87 คาความเชื่อถือไดสําหรับผูสูงอายุเทากับ 0.970 ผูสูงอายุ
หญิงเทากบั 0.911 และ  7) แบบทดสอบเดนิ 6 นาท ีมคีาความเทีย่งตรงเทากบั 4.00 คาความเชือ่ถือได
สําหรับผูสูงอายุเทากับ 0.973  ผูสูงอายุหญิงเทากบั  0.974

สุรินทร  (2546: บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและหาคาความแตกตาง
ผลของการฝกรํามวยไทเก็กบนบกและในน้ําที่มีตอสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของผูสูงอายุ
เพศหญิง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูสูงอายุเพศหญิงของชมรมผูสูงอายุ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุ 60-65 ป จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมแบบจําเพาะเจาะจงแบงกลุมตัว
อยางออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 10 คน คือ กลุมควบคุม ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันปกติ กลุมทดลองที่ 1 
ฝกรํามวยไทเกก็ บนบก และ กลุมทดลองที ่ 2 ฝกรํามวยไทเกก็ในน้าํเปนระยะเวลา 12 สัปดาห ๆ ละ    
3 วัน คือ วันจันทร พุธ ศุกร ตั้งแตเวลา 15.30-16.20 น. โดยทําการทดสอบสมรรถภาพการจับ
ออกซิเจนสูงสุดและอัตราการเตนของชีพจรขณะพักของกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม กอนการฝก           
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หลังการฝก สัปดาหที่ 6 และ หลังการฝกสัปดาหที่ 12 นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยโดย
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรูปแบบการทดลองแบบวัดซ้ําแบบสองมิติ (repeated measures in 
two – dimensional design) วเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (one-way analysis of variance: ANOVA)
และวเิคราะห วเิคราะหความแปรปรวนรปูแบบการทดลองแบบวดัซ้าํทีม่มีติเิดยีว (repeated measure in one
dimension) เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีการของ Tukey และทดสอบความ           
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุม กลุมทดลองที่ 1 
และ กลุมทดลองที่ 2 ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 12 คาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด
แตกตางจากกลุมควบคมุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับ
ออกซเิจนสงูสดุระหวางกลุมทดลองที ่ 1 และ กลุมทดลองที ่ 2 ไมแตกตางกนั และภายในกลุมควบคมุ
ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 12 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 หลังการฝกสัปดาหที่ 12 พบวา คาเฉลี่ยนสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอัตราการเตนของชีพจรขณะพักภายในกลุม 
ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 12 พบวา คาเฉลี่ยอัตราการเตนของชีพจรขณะพักของกลุมทดลองที่ 1 
และ กลุมทดลองที่ 2 ลดลงแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา 
การฝกรํามวยไทเก็กบนบกและการฝกรํามวยไทเก็กในน้ํา มีผลตอความอดทนของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนโลหิต

จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศ แสดงใหเห็นวาเกณฑปกติของสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไกของแตละบุคคลเมื่อนํามาทดสอบสมรรถภาพทางกลไกมาทดสอบ        
ความสามารถแตละดาน จะแตกตางกนับางรายการ ซ่ึงองคประกอบทีท่าํใหเกดิความแตกตางขึน้อยูกบั
อายุ เพศ ระดับชั้นเรียน และสภาพภูมิประเทศ การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย เพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย มงีานวจิยัหลายชนดิแสดงใหเหน็วาการออกกาํลังกายในรปูแบบตาง ๆ สวนมาก  
มีแนวโนมที่ทําใหความสามารถทางกาย สมรรถภาพทางกลไก และสรีรวิทยาของรางกายดีขึ้น แตมี
ความสามารถบางดานหลังการฝกไมมีการเปลี่ยนแปลง อาจเนื่องมาจากตัวแปรตาง ๆ เชน อันเนื่อง
มาจากโปรแกรมการฝก การกาํหนดความหนกัของงาน เวลา ความนาน ความถีไ่มเหมาะสม อยางไร   
ก็ตามการออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่สําคัญ ที่จะทําใหการมีพัฒนาดานสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและสงผลตาง ๆ ของรางกายเปนอยางดีดวย
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งานวิจัยในตางประเทศ

Toshi (อางถึงใน สกุล, 2537: 29) ไดทําการศึกษาผูชายวัยผูใหญที่เขารวมในการทดลอง 
การเดิน วิ่งเหยาะและวิ่ง ปรากฎวาไขมันลดลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเขารวม 4 คร้ัง/สัปดาห แตละ
โปรแกรมการฝก 1-2 วัน ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาของการฝก
ระหวาง 15, 30 และ 45 นาที การฝกที่ใชเวลา 45 นาที ทําใหระดับไขมันในเลือดและเปอรเซ็นต        
ไขมันลดลงในขณะที่การออกกําลังกายแบบอื่น ๆ ไมไดผล

Buccolar and Stone (1975: 134-139)  ไดศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการวิง่เหยาะและถบีจกัรยาน
ที่มีตอสรีรภาพและบุคลิกภาพของคนสูงอายุ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางเปนชาย 36 คน อายุ 
ระหวาง 60-79 ป โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ใชเวลาในการฝก 14 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน        
วันละ 25-50 นาที โดยกลุมที่ 1 จํานวน 16 คน ใชการวิ่งเหยาะ กลุมที่ 2 จํานวน 20 คน ใชโปรแกรม
การถบีจกัรยาน ผูเขารวมการทดลอง ทาํการทดสอบกอนและหลงัการฝก ดวยแบบทดสอบทางสรรีศาสตร
ซ่ึงประกอบดวยจักรยานวัดงานของ Astrand และ Cattell 16 PF  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ในการจับออกซิเจนสูงสุด เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความดันโลหิตและน้ําหนัก
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งสองกลุม สวนเปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลง
เฉพาะกลุมถีบจักรยาน จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยจะเห็นไดวาการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุสามารถทําใหสมรรถภาพของรางกายเพิ่มขึ้น ทําใหระบบไหลเวียนมีประสิทธิภาพ           
เปนสวนใหญ สัดสวนของรางกายเปลี่ยนไปบางเล็กนอยและการออกกําลังกายที่สามารถลดแรง
กระแทกไดเทาไหร ยิ่งทําใหปลอดภัยมากเทานั้น เพราะผูสูงอายุมักจะมีกระดูกไมแข็งแรงและ        
การทรงตัวไมคอยดีนัก ฉะนั้นการเลือกเครื่องมือและอุปกรณในการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

White (1981: 1049A) ไดศึกษาถึงผลของการฝกเดิน และฝกแอโรบิคดานซที่มีตอระบบ
โครงรางและระบบไหลเวียนโลหิต ในหญิงที่หมดประจําเดือนแลว โดยกลุมตัวอยางจํานวน 96 คน 
อายุ 42-62 ป ผลปรากฏวากลุมเดินและกลุมตนแอโรบิคดานซมีความสามารถของระบบไหลเวียน
โลหิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเปอรเซ็นตไขมันไมเปลี่ยนแปลง
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Metternich (1982: บทคดัยอ) ไดทาํการวจิยัเกีย่วกบั “ผลของการออกกาํลังกายแบบแอโรบคิ  
ทีม่ผีลตอไขมนัและสวนประกอบของไขมนักบัโปรตนีในโลหติ ความสามารถของรางกาย และสดัสวน
ของรางกายในหญิงวัยสูงอายุ กลุมตัวอยางไมสูบบุหร่ี ฝก 3 วัน/สัปดาห คร้ังละ 1 ช่ัวโมง เปนเวลา 
14 สัปดาห โดยมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนการฝก ระหวางฝก และหลังการฝก  จากการ
ทดสอบพบวา หลังการออกกาํลังกายแบบแอโรบคิเปนเวลา 14 สัปดาห หญิงผูสูงอายมุคีวามสามารถ
รางกายเพิ่มขึ้น เปอรเซ็นตไขมันของรางกายลดลงและคลอเลสเตอรอล (Cholesterol0 ในโลหิตไม
เปลี่ยนแปลง)

Hawell (1988: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบระหวางผลทางดาน        
สรีรวิทยาของการออกกําลังกายในน้ําและการออกกําลังกายบนบกในกลุมคนที่มีอายุเกิน 55 ป            
เพื่อเปนการวัดความกาวหนาของโปรแกรมการออกกําลังกายบนบกและใตน้ํา 10 สัปดาหของกลุม
ตัวอยางชายและหญิง จํานวน 36 คน อายุระหวาง 55-76 ป แบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ฝกในน้ํา 
จํานวน 13 คน กลุมที่ฝกบนบก 11 คน และกลุมควบคุม 12 คน กลุมที่ฝกออกกําลังกายในน้ําและ
บนบกจะเพิ่มโปรแกรมการบริหารกายและเตนแอโรบิคขึ้น ประเมินการวัดสัดสวนของรางกาย        
แตละคนโดยการวดัความแขง็แรงของกลามเนือ้ ความทนทานของระบบไหลเวยีนโลหติ ความทนทาน
ของกลามเนื้อและความออนตัว วิเคราะหโดยใชความแปรปรวน 2 ทาง ใหผลดังนี้

1. คาตวัแปรมกีารพฒันาเพิม่มากขึน้อยางมนียัสําคญัเมือ่เปรยีบเทยีบผลกอนและหลงัการฝก

2. กลุมที่ไดรับการฝกทั้งสองกลุม พบวามีความแตกตางจากกลุมควบคุมในทุกตัวแปร

3. ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่ไดจากตัวแปรทางดานสรีรวิทยา
ระหวางกลุมที่ไดรับการฝกทั้งสองกลุม

สวนกลุมทีไ่มไดรับการฝกเลยจะแสดงผลทางดานสรรีวทิยาคงที ่ และพบวามคีาความออนตวั
ลดลงและคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ขอคนพบนี้เปนการสนับสนุน    
หลังที่วารางกายจะพัฒนาเมื่อใชงานและเสื่อมลงเมื่อไมไดใชงาน
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Lai et. al., (1996: 894) ศึกษาผลของการฝกแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง ตอการทํางานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ในกลุมอายุ 50-60 ป แบงกลุมฝกแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง และไมไดฝกจํานวน 41 คน และ 
49 คน วัดการหายใจโดยใชเครื่องวัดหายใจ วัดในขณะที่ผูถูกทดสอบปนจักรยานที่ระดับการออก
กําลังกายสูงสุด พบวาปริมาณการใชออกซิเจน (oxygen up take) และงานที่ไดจากกลุมที่ฝก              
การออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง มีคาสูงกวากลุมที่ไมไดฝกอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001) ยังพบวา 
อัตราการเตนของหัวใจของกลุมที่ฝกมีคานอยกวาปกติ ซ่ึงเปนขอสนับสนุนวา การออกกําลังกาย
แบบ ไท จี๋ ซ่ี กง เปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคเหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ

Lan, et. al., (1996: 612) ไดทําการศึกษาในกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง 
กับไมไดออกกําลังกาย จํานวน 41 คน และ 35 คน โดยกลุมที่ออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง ออก
กําลังกายประมาณ 4.3 คร้ัง/สัปดาห โดยแบงชวงการออกกําลังกาย ดังนี้  ชวงการเตรียมรางกาย 20 
นาที ชวงการออกกําลังกาย 24 นาที และชวงผอนคลาย 10 นาที โดยใหอัตราการเตนของหัวใจขณะ
ออกกําลังกายประมาณ 70% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (maximum heart rate) พบวา ใน
กลุมที่ออกกําลังกายมีการใชออกซิเจนมากขึ้น (oxygen up take) มากกวากลุมที่ไดรับออกกําลังกาย
แบบ ไท จี๋ ซ่ี กง ถึง 19% สวนความยืดหยุนของรางกายพบวาในกลุมที่มีการฝกแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง มี
การเพิ่มมากกวากลุมที่ไมไดฝก

Lan  et. al., (1998: 345) ศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง ในผูสูงอายุที่มีอายุ
ระหวาง 58-70 ป ในกลุมที่ไดรับการฝกการออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซี่ กง กับไมไดรับการฝก ไท จี๋ 
ซ่ี กง จํานวน 20 คน และ 18 คน โดยท่ีกลุมผูออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง ออกกําลังกายประมาณ 
4.3 คร้ัง/สัปดาห โดยแบงชวงการออกกําลังกาย ดังนี้  ชวงการเตรียมรางกาย 20 นาที ชวงการออก
กําลังกาย 24 นาที และชวงผอนคลาย 10 นาที โดยใหอัตราการเตนของหัวใจขณะออกกําลังกาย
ประมาณ 52-63% ของอตัราการเตนของหวัใจสูงสุด (Maximum heart rate) เปนเวลา 12 เดอืน พบวา
กลุมที่ฝก ไท จี๋ ซ่ี กง ในเพศชายมีอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้น 16% ความยืดหยุนของหลัง 
สวนอก และสวนเอวเพิม่ขึน้ 11 หนวย ความแขง็แรงของกลามเนือ้เหยยีดเขาเพิม่ขึน้ 18.1% กลามเนือ้
ในการงอกเขาเพิม่ขึน้ 15.4 % สวนในเพศหญงิ อัตราการใชออกซเิจนสงูสดุเพิม่ขึน้ 21.3% ความยดืหยุน
ของหลัง สวนอก และสวนเอวเพิ่มขึ้น 8.8 หนวย ความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาเพิ่มขึ้น 
20.3% กลามเนื้อในการงอเขาเพิ่มขึ้น 15.9 %
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Yan (1999: 629) ไดทําการศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง ตอการเพิ่ม
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของผูสูงอายุ พบวากลุมที่ออกกําลังกายแบบ ไท จี๋ ซ่ี กง หลังทํา       
8 สัปดาห พบวามีความสามารถในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมพบวา          
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

Marilyn Poole (2001: บทคัดยอ) ศึกษาประสบการณชีวิตของสตรีผูสูงอายุที่มคีวามผูกพัน
กับการออกกําลังกายสูง วิธีการศึกษาวิจัย เปนการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interviews) กับอาจารย
ที่สอนวิชาสมรรถภาพทางกาย อายุ 50 ปขึ้นไป โดยผูวิจัยทําการสังเกตแบบมีสวนรวมในโปรแกรม
การออกกําลังกายตาง ๆ ประสบการณดานการสรางรูปราง รางกาย ลักษณะการกอรูปรางเกิดขึ้น
แบบออมคอมและมีการศึกษา กระบวนการของความชราดวย เนื้อหาจากคําบอกเลาของสตรีสูงอายุ 
เหลานี้ประกอบดวย การบริโภค วิถีชีวิต และการสรางเอกลักษณในตนเอง การวิจัยคร้ังนี้มุงจะ
วิเคราะหวา ความผูกพัน (พันธกิจ) ของสตรีสูงอายุที่มีตอการออกกําลังกายคือ ภาพสะทอน 
บรรยากาศที่เปนปญหาที่บุคคลพยายามแสวงหาวิธีปรับรางกาย เพื่อรองรับผลอันจะเกิดขึ้นที่สําคัญ
ไปกวานั้นก็คือ บทความนี้มุงจะศึกษาลักษณะที่สตรีใชโปรแกรมสมรรถภาพทางกายเปนแนวทาง
ในการสรางความสนิทสนมกับผูอ่ืน สรางสํานึกการอยูรวมในประชาคม ตลอดจนความพึงพอใจใน
ความสัมพันธระหวางบุคคล งานวิจัยช้ินนี้สามารถนําไปใชไดในกรณีที่ผูสนใจตองการที่จะศึกษา
เกีย่วกบัผูสูงอายทุีอ่ายตุัง้แต 60 ปขึน้ไปจรงิ ๆ ในขณะเดยีวกบังานวจิยัช้ินนีจ้ะใชผูสูงอายตุัง้แต 52 ป
ถึง 73 ป ดังนั้น กลุมตัวอยางยังไมเปนผูสูงอายุที่ถูกตอง ถาไดผูสูงอายุตามเกณฑจะดีที่สุด

Roberts et. al. (2001: 161-172) ไดทําการวิจัยเก็บขอมูลผูที่อยูอาศัยในกรุงมอสโค ประเทศ
รัสเซีย จํานวน 120 คน โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ กิจกรรมการใชเวลาวางนั้นชวยสงเสริม
คณุภาพชวีติไดอยางไร คณุสมบตัขิองกจิกรรมการใชเวลาวางทีเ่ปนประโยชนเปลีย่นแปลงขึน้อยูกบั
กลุมสถิติประชากรและสังคมใชหรือไม ในการเก็บขอมูลสัมภาษณในครั้งนี้มุงประเด็นไปที่
ประโยชนจากกิจกรรมยามวางของผูใหสัมภาษณและรวมไปถึงการจัดระดับความสุขในชีวิต         
โดยผลการวิจัยสรุปออกมาวาผูที่เขารวมกับกิจกรรมการใชเวลาวางมากก็จะพึงพอใจในกิจกรรมนั้น
สูงขึ้น ผูที่มีฐานะดีจะมีความกระตือรือรนและมีโอกาสในกิจกรรมการใชเวลาวางมากกวาผูที่มี
ฐานะยากจนความมั่งคั่งนั้นแทจริงแลวเปนตัวบงชี้วาประชากรและสังคมนั้นเกี่ยวของกันทั้งระดับ
กิจกรรมการใชเวลาวางและความพึงพอใจในกิจกรรมการใชเวลาวางมากกวาผูที่มีฐานะยากจน 
ความมั่งคั่งนั้นแทจริงแลวเปนตัวบงชี้วาประชากรและสังคมนั้นเกี่ยวของกันทั้งระดับกิจกรรม          
การใชเวลาวางและความพึงพอใจในกิจกรรมการใชเวลาวางมากที่สุด ถึงแมวาผูหญิงจะเปนเพศที่มี
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การแยกตัวดวยเหตุผล แตการประเมินความพึงพอใจในชีวิตของพวกเขาก็ไมไดสูงกวาผูชายและ
แมวาผูที่อยูในวัยเกษียณจะมีการแยกแยะดวยเหตุผลมากที่สุด แตคนทํางานเต็มเวลากลับมีระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตที่สูงมากที่สุด การแยกตัวดวยเหตุผลของกิจกรรมการใชเวลาวางสามารถ
อธิบายเรื่องตัวแปรในความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของกลุมประชากรได กิจกรรมการใชเวลาวาง
มีผลตอคุณภาพชีวิตและสามารถแยกแยะเรื่องคุณภาพชีวิตในกลุมประชากรทางสังคมไดวา แตละ
บุคคลนั้นมีความรูจากประสบการณ ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริมกิจกรรมการใชเวลาวาง
ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตจะตองใหประโยชนของกิจกรรมการใชเวลาวางโดยเอื้อประโยชนใหกับ
ประชากรหลายกลุมเทาที่จะเปนไปได จัดและเสริมสรางโอกาสในการเขารวมใหกับประชาชนไดมี
สวนรวมในกลุมภาวะสังคมนั้น ๆ

Sanna et. al., (2001: บทคดัยอ) ไดศกึษาระยะเวลายาวเกีย่วกบัคณุคาเชงิพยากรณความรูสึก
เกี่ยวกับความหมายในชีวิต และสุขภาพและการทําหนาที่การงานของกิจกรรมการออกกําลังกาย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ Evergreen Project ที่เมือง Jyvaskyla ประเทศ Finland 
การวิจัยคร้ังไดสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุ 198 คน ที่เกิดระหวางป 1904 ถึง 1913 ในป 
1988 และติดตามผลอีกครั้งหนึ่งในป 1996 เนื้อหาการสัมภาษณเกี่ยวกับความสามารถในการทํา
หนาที่ของผูสูงอายุดานสังคม จิตวิทยา และดานรางกาย ปญหาในการสัมภาษณจะเกี่ยวกับระดับ
ความหนักเบาในการออกกําลังกาย ความหมายในชีวิต สุขภาพและการทําหนาที่การงานผลการวิจัย 
ตามตัวแบบการวิจัยแบบระยะยาว (longitudinal models) ปรากฎวากิจกรรมการออกกําลังกาย มีผล
ในทางบวกตอทั้งความหมายในชีวิต และสุขภาพและการทําหนาที่การงาน นอกจากนี้กิจกรรม        
การออกกําลังกาย และความหมายในชีวิตยังมีผลโดยออมตอสุขภาพและการทําหนาที่การงานของ
ผูสูงอาย ุ งานวจิยัช้ินนีส้ามารถนาํไปใชไดในกรณผูีทีส่นใจศกึษาเกีย่วกบัผูสูงอายสุามารถนาํไปอางองิ
ผลในสวนหนึ่งสวนใดของงานวิจัยที่เกี่ยวของกันที่ไดศึกษาผานมาแลว ผลการวิจัยนี้สามารถ
สนับสนุนแนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับผลในทางบวกของกิจกรรม

Aphrodite et. al. (2002: บทคัดยอ) การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเคาโครงมิติตาง ๆ ของ
ความเปนอยูทีสุ่ขสบาย (subjective well-being) ในผูสูงอายตุลอดจน ผลทีเ่กดิจากการเขารวมกจิกรรม        
การออกกําลังกายขอมูลในการวิจัยรวบรวมโดยวิธี การสัมภาษณตัวตอตัวและสัมภาษณเปนกลุม 
จากการวเิคราะหระหวางรายตาง ๆ พบแนวคดิหลัก ๆ 17 แนวคดิ แบงไดเปนมติติาง ๆ คอื ความเปนอยู
ที่สุขสบายเชิงพัฒนาการเชิงวัตถุ เชิงรางกาย เชิงจิตใจ และเชิงสังคม ผลการวิจัยช้ีวากิจกรรม         
การออกกําลังกายมีผลตอความสุขสบายทกุ ๆ มิติของผูสูงอายุ ยกเวนมิติเชิงวัตถุ กิจกรรมการออก
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กําลังกาย มีประโยชนตอสุขภาพจัดตอผูสูงอายุ ดวยการคงไวซ่ึงชีวิตที่กระฉับกระเฉง จิตใจที่ตื่นตัว 
มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต และยังหลีกเลี่ยงความเครียด การทําหนาที่ในเชิงลบและความโดดเดี่ยวอีกดวย 
ลักษณะความซับซอนของความเปนอยูที่สุขสบายและบทบาทตาง ๆ ของกิจกรรมทางกาย ทําใหมี
ความจําเปนที่จะตองขยายการวิจัยเชิงคุณภาพ ไปยังกลุมผูสูงอายุที่ทํางานสํานักงานและที่อยูตาม
สถาบันตาง ๆ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความเปนอยูที่สุขสบาย และกิจกรรมทางกาย       
ในชวงปลายของชีวิต งานวิจัยช้ินนี้สามารถนําไปใชไดในกรณีผูหนึ่งผูใดตองการจะศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของการออกกําลังกายของผูสูงอายุตอกิจกรรมตาง ๆ โดยงานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีและผลการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรับ มาอางอิงและสามารถนํามาใชไดในโอกาสตอไปเนื่องจากไดเปนงานวิจัยที่ผาน
การยอมรับมาแลว

Fuzhong  et. al.   (2003: บทคดัยอ) ศกึษาถงึการออกกาํลังกายทีม่ผีลกระทบนอยทีเ่ปนทีส่นใจ
ในผูสูงอายุและสามารถกระทําไดในทุกหนแหง ไดใหประโยชนทั้งตอบุคคลและสังคมหนึ่ง          
ในหลักสูตรดังกลาวก็คือการรํามวยจีนไทเก็ก ที่เปนการออกกําลังกายที่คลายการรําของจีนโบราณ 
บทความนี้จะนําเสนอหลักสูตรการรํามวยจีน 8 ทา อยางงายที่ไดรับการจัดมาเพื่อผูสูงอายุหรือ
บุคคลทั่วไปที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหวหรือมีความผิดปกติทางรางกาย การรํามวยจีน 8 ทา 
อยางงายทีพ่ฒันามาจากการราํมวยจนี ไทเกก็แบบหยาง 24 ทา มุงเนนทีก่ารควบคมุ ทวงทา (postural
control) และการเคลื่อนไหวแบบหมุนเวียนของแขน-ขา-ลําตัว (body-limb rotatioual movement) 
การรํามวยจีนอยางงาย สามารถกระทําไดทั้งในทายืนและนั่งขึ้นอยูกับขอจํากัดทางดานรางกายของ
ผูฝก ขอมลูเบือ้งตนชีว้า ประโยชนในแงสุขภาพของการราํมวยจนีแบบไทเกก็ มีอยูมากเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับหลักสูตรการออกกําลังกายแบบเกา แมวาอาจยังมีความจําเปนจะตองมีการประเมินผลในขอมูล
เชิงประจักษตอไปก็ตาม แตก็สามารถที่จะนําการรํามวยจีนมาวิจัยเพื่อศึกษาถึงการปองกันหรือ       
การรกัษาโรค hypokinetic และสามารถนาํการราํมวยจนีมาใชรักษาผูสูงอายทุีอ่อนแอ หรือขอมลูทัว่ไป
อ่ืน ๆ ที่มีปญหาดานการทํางานของรางกายในแงระบบกระดูกกลามเนื้อหรือระบบกลามเนื้อหัวใจ 
(muscularskeletal or cardiovascular system)  ไดดวยเชนกัน

Kim et. al.  (2003: บทคัดยอ)   ศึกษาอิทธิพลของการฝกฝนรางกายสวนลางแบบงายและ      
ตอเนือ่ง โดยเนนความแขง็แกรงและพลังของรางกาย ทีม่ตีอสมรรถภาพการใชงาน ในคนชราทีร่างกาย
ออนแอ ผูรับการวิจัยแบบทดลองแบบควบคุมเชิงสุมระยะเวลา 10 สัปดาหคร้ังนี้ ไดแก คนชรา   
(75-94 ป) ที่อาศัยอยูในสถานคนชราเปนเวลานานแลว กลุมออกกําลัง  (Ex, n = 18) ไดรับการฝก
เพื่อความทนตอรางกายสวนลางแบบงายและตอเนื่อง ที่มุงใหมีพลังกลามเพื่อดีขึ้นสัปดาหละ 3 คร้ัง 
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สวนกลุมควบคุม (Con, n = 7) ใหมีกิจวัตรประจําวันตามปกติ มีความวัด ความแข็งแกรงและพลัง
ของเอ็นกลามเนื้อหัวเขาดวยเครื่อง isokinetic dynamometer (180 องศา/วินาที) และวัดสมรรถภาพ        
ในเกาอี้ในเวลา 30 วินาที และการทดสอบจับเวลา การลุกขึ้นและออกเดินระยะทาง 8 ฟุต กอนและ
หลังการทดลองระยะเวลา 10 สัปดาห ผลการวจิยัพบวา ในกลุมทีม่กีารออกกาํลัง (Ex group) พลังงาน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (eccentric เพิ่มขึ้น 44% และ concentric  เพิ่มขึ้น 66% โดย (p<0.05) 
และพบวา ผลการทดสอบสมรรถภาพการใชงานของรางกายทกุแบบดขีึน้ อยางมนียัสําคญั (p<0.05)
โดยจากการทดสอบลุกขึ้นและออกเดินระยะ 8 ฟุต การลุกจากเกาอี้ และจับเวลาการเดินมีผลดีขึ้น 
31%, 66% และ 33% ตามลําดับ สวนในกลุมควบคุมไมพบความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใด ๆ 
โดยสรปุแลว การฝกออกกาํลังแบบงายและตอเนือ่ง แมจะกระทาํในชวงทศวรรษที ่10 ของอายคุนชรา
(ชวง 90-100 ป) กย็งัสามารถเพิม่พลังกลามเนือ้ และมสีวนสมัพนัธกบัสมรรถภาพการใชงานกลามเนือ้
ที่ไดรับการฝกที่ดีขึ้นอีกดวย

Shinichi et. al.  (2003: บทคัดยอ)    ศึกษาระดับความฟตของรางกายในชายและหญิงชรา
ชาวญ่ีปุนมากกวา 1000 คน โดยกลุมตัวอยางการวิจัย เปนคนชราอายุ 75 ป จํานวน 338 คน ผูรับ
การวิจัยแตละรายจะตองรับการทดสอบ 11 แบบ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของรางกาย 4 แบบ (คือ 
กลามเนื้อ ขอตอ ประสาท และการหายใจ) ตัวแปรทุกตัวแปรไดรับการวิเคราะห แบบ Two-way 
ANOVA เพือ่สอบหาความแตกตางดานเพศและอาย ุ ผลปรากฏวาผลจากการตรวจสอบทกุแบบลดลง
ตามอาย ุ แตลักษณะของเสือ่มลงรางกายมไิดอยูในอตัราเดยีวกนั นอกจากนีย้งัพบวา อัตราความเสือ่ม
ของรางกายระหวางชายและหญงิ ไมเทากนัในตวัแปรแตละตวั แมวาความแขง็แกรงของขา สมรรถภาพ
การทรงตัวและเวลาของปฏิกิริยาตอบโต จะไมเสื่อมลงดวยอัตรานี้ชัดเจนที่สุด ผลการวิจัยคร้ังนี้       
ช้ีใหเห็นวา ความฟตของรายกาย มีการเสื่อมลงอยางชัดเจน ตามอายุขัย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนชรา        
ที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหว และมีความเสี่ยงในการหกลมสูง

Trisha  et. al. (2003: บทคัดยอ) ศึกษาคนชราที่เขาเรียนการรํามวยจีนไทเก็กและการเตนรํา
แบบแถวหลกัสตูรเร่ิมตน ไดมกีารศกึษารปูแบบ การลงทะเบยีนเรียนการเขาชัน้เรยีน และออกกลางคนั
ในชั้นเรียนวิชาดังกลาว  41  ช้ันเรียน จากศูนยนันทนาการผูสูงอายุ 8 แหง และสมาคมมวยไทเก็ก
ลัทธิเตา 4 แหง ตลอดระยะเวลา 1 ป เต็ม ผลการศึกษาพบวา การลงทะเบียนเรียนจะมีมากที่สุด       
ในฤดูใบไมรวง  อัตราการเขาชั้นเรียนเฉลี่ย ไมชวงสัปดาหที่ 8 และ 12 สําหรับการรํามวยจีน คือ 
72% และการรําแถวคือ 68% และอัตราการออกกลางคัน ในการเรียนทั้ง 2 หลักสูตร คือ 23% และ 
10% ตามลําดับ ในการศึกษาครั้งนี้ มีผูตอบแบบสํารวจกอนเขาเรียน และรับการสัมภาษณหลังเรียน 
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221 และ 107 คน ตามลําดับ คนชราที่เขาเรียนในหลักสูตร ดังกลาวนี้ สวนใหญเปนหญิง เชื้อสาย
คอเคเซียน (ฝร่ัง) ที่มีอายุระหวาง 60-69 ป สหภาพ คอนขางดี และรางกายยังกระฉับกระเฉง ผูเขา
เรียนมวยจีนสวนใหญมุงหมายมีความฟตของรางกายและสุขภาพ ในขณะที่ผูเขาเรียน การรําแถว
มุงหมายเพื่อการเขาสังคม แมวาชั้นเรียนจะเปนชั้นเรียนสําหรับผูเร่ิมตน แตผูเรียนก็มีประสบการณ
หลากหลายแตกตางกัน การที่ผูเรียนจะเรียนตอเนื่องตอไปหรือไมนั้น มีความสัมพันธอยูกับความ
คาดหวังของผูเรียน ประสบการณในอดีตของผูเรียนและความสะดวกที่จะเรียนรูการเคลื่อนไหว

Clara et. al., (2004: บทคัดยอ) กลาวถึง แนวทางการจัดโปรแกรม (การเคลื่อนไหว       
การทํางาน/ออกกําลังกาย) สําหรับสถานดูแลคนชราในประเทศแคนาดา: เวลามาถึงแลว  โปรแกรม
การฝกการเคลื่อนไหวเพื่อการทํางาน/ออกกําลังกาย กําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศแคนาดา หลายรูปแบบ
ความตองการ โดยมีทั้งโปรแกรมที่เนนการฟนฟูสภาพรางกายโดยเฉพาะ ไปจนถึงโปรแกรม
นันทนาการทั่วไป ดังนั้นแนวทางการจัดโปรแกรม จึงนับวามีประโยชนดวยเหตุผลหลายประการ 
การจัดโปรแกรมโดยใชฐานผลลัทธการกําหนดมาตรฐาน การรับรอง การอธิบายเหตุผล ตอส่ิง           
ที่เกิดขึ้น สําหรับโปรแกรมการออกกําลังกายที่หลากหลายในแคนาดา นับวามีความจําเปนที่จะตอง
มีแนวทางที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการนี้ ประเด็นสําคัญ 3 ประการที่ควรพิจารณา         
ไดแก “ของขนาดเดยีวใชกบัอวยัวะ ทกุขนาดไมได” นัน่คอื โปรแกรมควรจะไดรับการออกมาเพือ่ให
สอดคลองกับความตองการรายบุคคล “ความฟตของรางกายมิใชเปนสิ่งที่จะเก็บสะสมได” นั่นคือ
ส่ิงสําคัญ คือจะตองมีกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ หากไมมีการกําหนดแนวทางการจัดโปรแกรม              
ในสถานดแูลคนชราตาง ๆ แลว ประโยชนของการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเคลื่อนไหวเพื่อการ
ทาํงานจะยงัคงมอียูในรปูแบบของทางเลอืกดานนนัทนาการ โปรแกรมการออกกาํลังกาย ใด ๆ ทีจ่ดัขึน้
จะตองหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ และอยูบนฐานความเขาใจในความตองการและขอจํากัดตาง ๆ ของ       
ผูเขารวมโปรแกรม การวัดความสามารถทางรางกายและเปาหมายรายบุคคลมีความจําเปนสําหรับ
การออกแบบโปรแกรมฝกการเคลื่อนไหวการทํางานที่เหมาะสม “ผูใหญสองคนที่อายุเทากันอาจมี
ความฟตของรางกายตางกันมาก” การใหผูใหญสองรายดังกลาวมารวมฝกในโปรแกรมเดียวกัน        
จึงไมเหมาะสม ส่ิงสําคัญประการแรกในการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเทาผูสูงอายุ คือจะตอง
สงเสริมใหพวกเขาชวยเหลือตัวเองไดในการเคลื่อนไหวเพื่อการทํางานของรางกาย ในประเทศ          
แคนาดาไมมีกฎระเบียบหรือแนวทางการจัดโปรแกรมเพื่อฝกการเคลื่อนไหวเพื่อการทํางาน/ออก
กําลังกาย สําหรับผูสูงอายุ ขณะนี้กําลังมีความพยายามที่จะกําหนดแนวทางการฝกผูนํากิจกรรมกลุม
การออกกําลังกาย แตปญหาที่ยังคงมีอยูก็คือ  แนวทางการฝกผูนําดังกลาวจะสามารถสรางหลักการ
ฟนฐานสําหรับแนวทางการจัดโปรแกรมการฝกเคลื่อนไหวไดอยางไร ถาหากไมมีแนวทางเพื่อ        
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การปฏิบัติใหไดผลเลิศ (best practice quidelines – BPG) หรือมาตรฐาน/ผลลัพธที่มีลักษณะทั่วไป
หรือเฉพาะแลว โปรแกรมที่จัดก็จะยังคงแตกตางกันอีกตอไป และการรับผิดชอบตอผลและ        
ประสิทธผิล กจ็ะมใิชเปาหมายเบือ้งตน องคกรตาง ๆ อาจมคีณะผูทาํงานทีผ่านการอบรมมาเปนอยางดี
(เนื่องจากมีแนวทางการฝกผูนํากิจกรรมออกกําลังกาย) แตจะยังไมมีแนวทางสําหรับการจัด
โปรแกรมโดยเฉพาะที่จะดําเนินการหรือใชทักษะความสามารถใหม ๆ เหลานี้ เราจําเปนตองอยูขาง
ผูสูงอายทุีม่อียูในสภาพดแูลตนเอง ทีจ่ะตองกาํหนดแนวทางการจดัโปรแกรมการฝกการเคลือ่นไหว/
ออกกําลังกาย ที่เหมาะสมกับความเปนจริง ที่สามารถกําหนดมาตรฐาน ความมีประสิทธิผล        
เทาโปรแกรมในสถานคนชราทุกแหง การนําเสนอการวิจัยคร้ังนี้จะใหความหมายแกสถานดูแล         
คนชรา แนวทางการจัดโปรแกรมและขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อการทํางาน
สําหรับผูสูงอายทุีอ่อนแอ นาํเสนอสิง่ทีท่าทาย การกาํหนดแนวทางการจดัโปรแกรมการฝกเคลือ่นไหว
ในสถานคนชรา ตลอดจนอธิบายถึงความจําเปนที่สถานดูแลคนชราจะตองมีแนวทางการจัด
โปรแกรมดวย

Dan (2004: บทคดัยอ) ศกึษาผลทีไ่ดรับจากโปรแกรมการออกกาํลังกายทีท่างบานสนบัสนนุ
ทีม่ตีอผูสูงอายทุีอ่าศยัในประชาคมคนชรา การวจิยัคร้ังนีศ้กึษาโปรแกรมการออกกาํลังกายทีท่างบาน
สนับสนุน (home support excise program – HSEP) และผลของโปรแกรมที่มีตอการไรความ
สามารถ (disability) การทํางาน (function) การทรงตัว (balance) และความแข็งแรง (strength)              
มีกลุมตัวอยาง 8 ราย ที่เขารับการวิจัย และไดรับการทดสอบกอน (pre-test) เปนหญิง 7 ราย และ
ชาย 1 ราย อายุระหวาง 74-84 ป โดยอายุเฉลี่ยคือ 79.75 ป ความสามารถในการทํางานและทรงตัว 
โดยรวมของกลุมตัวอยางวัดดวย เครื่องมือวัดการไรความสามารถและการทํางาน ในปนปลายชีวิต 
(The Late Life Junction and Disability Instrument) และตองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ                     
องคประกอบของการไรสมรรถภาพและการทํางาน มีการกําหนดคะแนนแบงระดับ จาก 1-100 
โดยคะแนนที่เกือบถึง 100 บงชี้ถึงระดับความสามารถสูงที่จะเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิต และ
ความสามารถทีจ่ะกระทาํสิง่ตาง ๆ ไดดวยตนเอง คะแนนแบงระดบัของขอจาํกดัอยูระหวาง 44.9-61.3
โดยมีคาเฉลี่ยเปน 53.2 คะแนนแบงระดับของการทํางานโดยรวมอยูระหวาง 32.03 – 57.6 โดย          
คาเฉลีย่ 46.7 สวนคาทรงตวัโดยรวมวดัดวยมาตรวดั การทรงตวัของ Borg (Borg Balance Scale BBS)
BBS ประกอบดวยการทดสอบยอย 14 รายการ โดยผลคะแนน ระดับที่ทรงตวัได คือ 56 สวน
คะแนนที่ต่ํา 45 ลงไป หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่จะหกลม ขอบเขตของคะแนนสําหรับกลุมตัวอยาง 
8  ราย อยูระหวาง 11 - 48 โดยคาเฉลี่ย = 33.1 (SD 12.9) โดยมีเพียง 2 ราย ที่สูงกวา 45 (ทรงตัวได) 
กลุมตัวอยางอธิบายวาการหกลมคือปญหา โดย 50% ของกลุมตัวอยาง คือ การหกลมบอย คือปญหา 
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สวนความแข็งแรงของผูสูงอายุวัดดวย การใหทดสอบลุกยืนจากเกาอี้ กลุมตัวอยาง 4 รายทําไมได 
และ 1 รายยนืไดเพยีงครัง้เดยีวสวนอกี 3 ราย ยนืได 6-8 คร้ัง นอกจากนีย้งัใชการทดสอบการปฏสัิมพนัธ
ของอวัยวะรับรู ในการทรงตัว กับกลุมตัวอยางที่มีระดับการทํางานไดสูง ซ่ึงกลุมตัวอยางทั้ง 8 ราย 
ไมสามารถทําได เพราะกิจกรรมที่ทดสอบ ตองใชความสามารถในการทํางานสูงนั่นเอง

Hopkins et. al. (2004: บทคัดยอ ) ศึกษาการรําแบบชนบทเปนแถว (country line dancing) 
เปนกิจกรรมแอโรบิคสําหรับสตรีสูงอายุหรือไม การรําแบบชนบทเปนแถว (CLD) เปนกิจกรรม        
ที่นิยมกันในหมูสตรีสูงอายุ วิทยาลัยเวชศาสตรกีฬาอเมริกันและกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา 
เสนอแนะวาการออกกําลังกายแบบแอโรบิค นั้นควรจะกระทํา 20-60 นาที ตอคร้ัง 3-5 คร้ัง/สัปดาห 
ที่ระดับความเขมขน ประมาณ 65-90% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (HR max) การวิจัยคร้ังนี้
ไดวัดการตอบสนองตอการออกกําลังกายดวยการรํา CLD ในสตรีสูงอายุ เพื่อศึกษาวากิจกรรม       
ดังกลาว ควรจะเปนกิจกรรมแอโรบิคสําหรับคนกลุมนี้หรือไม โดยใหสตรีสูงอายุสุขภาพดี 20 คน 
รับการทดสอบเดินภายในเวลา 12 นาที (12 WT) และเรียนเตนตํา CLD เปนเวลา 1 ช่ัวโมง นําผล
อัตราการเตนของหัวใจ (HR) และการประมาณคาความเหนื่อยลาดวยตนเอง (RPE) และการแทบ  
ไมหายใจ (RPB) ที่เปนผลจากการทดสอบ 12 WT และชั้นเรียนการรํา CLD เปนเวลา 12 นาที                
มาเปรยีบเทยีบกนั ผลปรากฎวาคา HR เฉลีย่ของการราํ CLD และการทดสอบเดนิ 12 WT ไมแตกตางกนั
สวนคา RPE และ RPB เฉลี่ย ระหวางการรํา CLD และการทดสอบเดิน 12 WT ผลการวิจัยคร้ังนี้        
ช้ีวา การ CLD รับกบัแนวปฏบิตัขิองกจิกรรมแอโรบคิและถอืเปนกจิกรรมออกกาํลังกายแบบแอโรบคิ
สําหรับสตรีสูงอายุได

Vestergrad and Puggard  (2004: บทคัดยอ) ศึกษาการใชการฝกออกกําลังกายดูแลรักษา
สุขภาพชาย-หญิง อายุ 65 ปขึ้นไป : ความสามารถในการทํางานและคาใชจายในการดูแลสุขภาพ 
ความเสื่อมตามอายุขัยของสมรรถภาพในการทํางาน ดูเหมือนจะมีความขับมากขึ้นเรื่อย หากมีการ
ขาดการออกกําลังมาเกี่ยวของ เคยมีการศึกษาวิจัย พบความสัมพันธระหวางความสามารถในการ
ทํางานของผูสูงอายุกับบริการดานสุขภาพ แตก็ยังมีงานวิจัยเพียงสวนนอยที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย ความสามารถในการทํางาน และผลรวมเชิงเศรษฐกิจที่มี
ตอระบบการดูแลสุขภาพ การวิจัยมุงศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายหลายองคประกอบ 
ระยะเวลา 5 เดือน ที่มีตอ 1) การทดสอบสมรรถภาพกลไกมาตรฐาน 2) คาการวัดทางดานรางกาย
บางอยาง 3) ผลการวัดความสามารถในการทํางานและ 4) ความเปลี่ยนแปลงในการใชบริการ         
ทางสุขภาพ ของชาย-หญิง อายุ 65 ปขึ้นไป นอกจากนั้น ยังมุงประเมินความสัมพันธระหวางระดับ
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ความสามารถในการทํางานและคาใชจายในบริการดานสุขภาพ ในกลุมผูที่ตอบสนองตอโครงการ
การออกกําลังกายประจําเขตพื้นที่ วิธีวิจัย เกณฑในการรับกลุมตัวอยางคือ ผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป      
เผยแพรขอมูลการรับสมัครผานหนังสือพิมพในทองถ่ิน แผนพับ ชมรมผูสูงอายุและเจาหนาที่          
ทีป่ระจาํอยูในสถานดแูลคนชรา มผูีตอบรับเขารวมโครงการทีแ่บงเปนทมีทัง้สนิ 185 ราย (อายเุฉลีย่ = 
74.7 ป พิสัยอายุ = 65-87 ป) กลุมตัวอยางไดรับการฝกออกกําลังกาย สัปดาหละ 1.5 ชม. โดยฝก 
ดานแอโรบิค ความแข็งแรง การทรงตัว และเลนเกม นอกจากนี้ยังมีการใชแบบสอบถามกิจวัตร
ประจําวัน (activity of daily living – ADL) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (physical performance 
test – PPT) การทดสอบการลุกจากเกาอี้ (chair rise test) การเดินระยะ 10 เมตร ใหเร็วที่สุด (10 
meter maximal test) และการทดสอบการกํามือ (handgrip test) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ 
วิเคราะหจากขอมูลที่รวบรวม กอน/หลัง เขารวมโครงการ 5 เดือน จากงานทะเบียนกลางเกี่ยวกับ
การใชบริการสุขภาพบางอยาง ( เชน การอยูในสภาพคนชรา การใชบริการจากหมอ นักกายภาพ
บาํบดั และโรงพยาบาล เปนตน) ผลของการจดัโครงการเพือ่ดแูลสขุภาพผูสูงอายคุร้ังนี ้ไดรับการวเิคราะห
การทดสอบไค-สแควร  สําหรับขอมูลแบงประเภท การทดสอบ t-test  สําหรับขอมูลที่มีลักษณะ        
ตอเนื่อง สวนความสัมพันธระหวางความสามารถในการทํางานและคาใชจายในบริหารสุขภาพนั้น 
วิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหการถดถอย (regression analysis) จากคาเบื้องตน ผลการวิจัยปรากฎวา 
ความแตกตางที่มีนัยสําคัญ ในการทดสอบแบบตาง ๆ และคาใชจายดานบริการสุขภาพ ภายหลัง          
เขารวมการฝก โดยเฉลี่ย กลุมตวัอยางที่รวมโครงการมีความสามารถในการทํางาน อยูในระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยาง ที่อายุใกลเคียงกัน ในงานวิจัยลักษณะที่คลายกันที่เคยมีมากอน         
แมโดยอายุเฉลี่ยแลว ปรากฏวากลุมตัวอยางสวนมากมีคาใชจายดานบริการสุขภาพต่ํามากหรือแทบ
ไมมีเลย สวนความสัมพันธระหวางคาใชจายบริการสุขภาพและความสามารถในการทํางาน         
ไมสามารถแสดงใหเหน็ไดเลย สรุปไดวาการทีไ่มพบความแตกตางภายหลังการฝกนัน้ อาจเนือ่งมาจาก
‘ceiling effect’ ที่กลุมตัวอยางสวนมากมีระดับความสามารถในการทํางานสูงและไมคอยใชบริการ
ดานสขุภาพ สวนผลดานความสมัพนัธระหวางความสามารถในการทาํงานและการใชบริการสขุภาพ 
แตกตางจากงานวิจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากขอบเขตของคาใชจายกวางเกินไปและกลุมตัวอยาง  
ในการวิจัยคร้ังนี้มีนอย นอกจากนั้น ผลการวิจัยคร้ังนี้ควรไดรับการตีความโดยตองคํานึงถึงประเภท
ของโปรแกรมการออกกําลังกาย ระดับความเขมขน (หนัก-เบา) และความถี่ของการฝก โดยสัมพันธ
กบัระดบัพืน้ฐาน สําหรับกรณคีวามสามารถในการทาํงานของกลุมตวัอยาง ความรูจากการวจิยัคร้ังนี้
ไดเนนถึงความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนากลยุทธตาง ๆ ที่มุงจะรวมกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุ            
ที่ออนแอมากที่สุดเขาไปดวย
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Suely et. al. (2004: บทคัดยอ) ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายที่ตางกันที่มีตอ
สภาพความฟตของรางกายเพื่อการทํางานไดของผูสูงอายุ : ความฟตของรางกาย และการเรียนรูที่จะ
เคลื่อนไหว มีขอมูลการวิจัยมากที่แสดงวาโปรแกรมการออกกําลังกาย สามารถชดเชยศักยภาพ         
บางอยางที่สูญเสียไปเนื่องจากความชรา และ สามารถทําใหรางกายกลับคืนมาบางสวนเปนสิ่งที่พึง
ปรารถนาอยางยิ่ง อยางไรก็ตามเนื่องจากสภาพแวดลอมไมนิ่ง ขณะที่เรากาวขามขึ้นสูงของชีวิต         
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีปฏิสัมพันธและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ในลักษณะเชนนี้นี่เองศักยภาพทางกายบางอยางที่ลดลงแบบลาดเอียง (slope reduction) จึงมิอาจ
เพียงพอที่จะตอบสนองความสามารถในการปรับตัวและยิ่งกวานั้น หากพิจารณาวาในสวนของ
ความชรานัน้ การสญูเสยีเกดิขึน้อยางหลกีเลีย่งไมได ดงันัน้จงึมคีวามจาํเปนทีผู่สูงอายจุะตองแสวงหา
ทักษะความสามารถใหม ๆ เพื่อสรางกลยุทธในการชดเชย งานวิจัยตาง ๆ จากการตรวจเอกสาร
เสนอใหจัดโปรแกรมการออกกําลังกายแกผูสูงอายุ ตามหลักเกณฑ ความหนัก-เบา ระยะเวลา 
ความถีแ่ละประเภทของกจิกรรม ซ่ึงโดยทัว่ไปคอืการเคลือ่นไหวแบบงาย ๆ ซํ้า ๆ ดงันัน้วตัถุประสงค
หลักของการวิจัยคร้ังนี้ก็คือ เพื่อที่จะศึกษาวาโปรแกรมการออกกําลังกายที่จัดใหกับผูสูงอายุ โดยใช
ฐานการเคลือ่นไหวหลายอยางจะมผีลในทางเพิม่ศกัยภาพเพือ่การทาํงานของรางกายหรอืไม กลุมตวัอยาง
ประกอบดวยผูสูงอายุ 20 คน จากโปรแกรมการออกกําลังกาย 2 โปรแกรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
(อายุเฉลี่ย 59.1 +6.7ป) กลุมที่เลนบาสเกตบอล ถือวามีทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมหลายอยาง 
สวนกลุมฝกความฟต จะออกกําลังกาย แบบเนนศักยภาพแอโรบิคทั้ง 2 กุลม เขารวมการฝกมาแลว 
15 ป กลุมตัวอยาง ไดรับการทดสอบดวยชุดทดสอบ ความฟตของรางกายเพื่อการทํางาน ของ 
Fullerton ซ่ึงประกอบดวย การทดสอบ 6 ชนิด ที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อวัดคาตาง ๆ ทางรางกาย
ที่เกี่ยวกับการทํางานโดยชวยตัวเองได ซ่ึงไดแก ความแข็งแรงของรางกายทอนบนและลางความทน
แบบแอโรบิค ความออนตัวของรางกายทอนบนและลาง และความคลองแคลววองไว/การทรงตัว
ขณะเคลือ่นไหว มกีารวดัดชันมีวลรางกาย และระดบักจิกรรมการออกกาํลังกาย (โดยใชแบบสอบถาม
ของ Baecke) นอกจากนั้นกลุมยังตองไดรับการทดสอบกับเครื่อง ergometer ดวย ผลการวิจัยคร้ังนี้
ไดรับการวิจารณในแงของความเปลี่ยนแปลงทางดานชีววิทยา แตเนนเงื่อนไขสภาพแวดลอมที่จะ
ใหประโยชนแกผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองได

สรุปจากการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังกลาวขางตน จะพบวาผูสูงอายุ              
มปีญหาและขอจาํกดัมากมายเกีย่วกบัสขุภาพรางกาย ประกอบดวย กลามเนือ้ไมแขง็แรง ความอดทน
ต่ําลง ความสัมพันธของมือ ตา และ เทาลดลง  ความออนตัวนอยลง ความสมดุลการทรงตัว และ
ความคลองตัวนอยลง แมการออกกําลังกาย จะสงผลดีตอสุขภาพแตก็ยังพบวา มีผลเสียเกิดขึ้นได 



128

หากออกกําลังกายไมเหมาะสม การออกกําลังกายที่ถูกตอง เหมาะสมและสม่ําเสมอถือเปนสิ่งสําคัญ
ในการสรางเสริมคุณภาพที่ดีจะพบวาผูที่เกี่ยวของกับกีฬาและสุขภาพไดใหความสนใจและเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายสามารถพัฒนาการทํางานทุกระบบของรางกาย
ใหดีขึ้น ทําใหชีวิตมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
การออกกาํลังกายทีเ่หมาะสมสาํหรับผูสูงอาย ุ ทาํใหกลามเนือ้แขง็แรงขึน้ ทาํใหผูสูงอายมุคีวามอดทน
โดยออกกาํลังกายทาซ้าํ และมกีารใชความสมัพนัธของมอื ตา และแขน เกดิความสมัพนัธกนั ผูสูงอา    
ยมุคีวามออนตวัเพิม่ขึน้และมคีวามคลองตวัดขีึน้ เมือ่ไดออกกาํลังกาย ดงันัน้แบบฝกการออกกาํลังกาย
ตองเหมาะระดบัความหนกัของงาน ระยะเวลาทีใ่ชฝกแตละครัง้ ผูวจิยัไดนาํหลักการฝกการออกกาํลังกาย
จากการตรวจเอกสารเพื่อนํามาศึกษาและนํามาสรางโปรแกรมการฝกเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพ
และสุขภาพสําหรับผูสูงอายุอันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสมรรถภาพรางกายและสุขภาพ
ผูสูงอายุตอไป



บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวยข้ันการพัฒนา 7 ขั้น ดังนี้

ขั้นท่ี 1   การสรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เพื่อสรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วิธีดําเนินการ

การสรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ผูวิจัยได
ดําเนินการดังนี้

1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามเนื้อหาตอไปนี้

1.1 หลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย ความถี่ ความหนัก ความนาน
และรปูแบบการออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอาย ุ เพือ่รวบรวมนาํมาพจิารณาถงึความเหมาะสมดาํเนนิการ
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2548

1.2 กระบวนการออกกาํลังกาย ประกอบดวย การอบอุนรางกาย (Warm-up) การทาํกจิกรรม 
(Activity) และการผอนคลายรางกาย (Cool-down)

1.3 วัยและขอจํากัดของผูสูงอายุ 65-70 ป
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1.4 คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ กิจกรรมที่ปฏิบัติเนนใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง ความรูสึกที่ดีตอชีวิต

1.5 ศึกษารูปแบบและทาการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต สําหรับผูสูงอายุ
ตามขอจํากัดของผูสูงอายุ   

2. สัมภาษณเพื่อหาความเหมาะสมและความเปนไปไดของตนแบบทาการออกกําลังกาย
จากผูเชี่ยวชาญ

2.1 ศึกษาทาการออกกําลังกายของผูสูงอายุจากการวิจัย ในประเทศ จํานวน 43 เร่ือง 
แลวนํามาจัดกลุมตามกระบวนการออกกําลังกาย ไดทาออกกําลังกายทั้งหมด 106 ทา ดังนี้ ทาอบอุน
รางกาย จํานวน 26 ทา ทาการบริหารรางกาย จํานวน 42 ทา  ทาผอนคลายรางกาย จํานวน 38 ทา

2.2 นาํตนแบบทาการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายใุหผูเชีย่วชาญ 
ซ่ึงประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางดานนักกายภาพบําบัด จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานพลศึกษา
จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 1 คน ดานนายแพทยอายุรกรรมและการ
แพทยแผนไทย จาํนวน 2 คน รวม จาํนวน 5 คน ดาํเนนิการระหวางวนัที ่2 มถุินายน – 15 มถุินายน 2548
ประเด็นที่ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ มีดังนี้

2.3 ความเหมาะสมตามหลกัการออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอาย ุ ไดแก ความถี ่ ความหนกั
ความนาน และรูปแบบการออกกําลังกาย

2.4 ตรวจสอบความเหมาะสมตนแบบทาการออกกําลังกาย ที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
พบวาทาการออกกําลังกายที่ผูเชี่ยวชาญทุกคนเห็นวาเหมาะสม ไดแก ทาการอบอุนรางกาย             
มจีาํนวน 13 ทา ทาการบรหิารรางกาย มจีาํนวน 20 ทา และทาการผอนคลายรางกาย มจีาํนวน 15 ทา

2.5 ความเหมาะสมเกี่ยวกับเวลาที่ใชในกระบวนการออกกําลังกาย พบวา ผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญเหน็วาขัน้การอบอุนรางกายควรใชเวลา 5-7 นาท ี ขัน้การบรหิารรางกาย ควรใชเวลาไมเกนิ         
30 นาที และขั้นผอนคลายรางกาย ควรใชเวลา 7-10  นาที
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3. นาํทาการออกกาํลังกายทีผู่เชีย่วชาญทกุคนเลอืกตรงกนัไปทดลองกบัผูสูงอายจุาํนวน 5 คน 
เปนผูสูงอายุชาย 2 คน เปนผูสูงอายุหญิง 3 คน ที่มีชวงอายุระหวาง 65-70 ป เพื่อดูความเหมาะสม
และความเปนไปไดของทาการออกกําลังกาย

4. นําทาการออกกําลังกายที่ไดจาก ขอ 3 ทดลองกับผูสูงอายุอายุระหวาง 65-70 ป  จํานวน 
10 คน เปนผูสูงอายุเพศชาย จํานวน  5 คน เปนผูสูงอายุหญิง จํานวน 5 คน ใชเวลา 1 สัปดาห  
จํานวน 3 คร้ัง ดําเนินการระหวาง 23 มิถุนายน ถึง 29 มิถุนายน 2548 เพื่อเปนการตรวจสอบความ
เปนไปไดของทาการออกกําลังกายทุกทา

5. สรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ดําเนินการ
ระหวาง 30 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2548โดยจัดทําตนแบบการออกกําลังกายโดยกําหนดเปนเซต 
ประกอบดวย จาํนวนทา จาํนวนครัง้ ของแตละทา ใหสอดคลองกบัระยะเวลาทีใ่ชในการออกกาํลังกาย
แตละขั้น แบงเปน 4 กลุม ตามระยะเวลาขั้นการบริหารรางกาย เพื่อนําไปทดลองหาความเหมาะสม
ของจํานวนครั้ง ระยะเวลา และความหนัก ดังนี้

กลุมที่ 1  ใชเวลาออกกําลังกาย 22 นาที
การอบอุนรางกาย 8 ทา ทาละ 8 คร้ัง ใชเวลา 6 นาที
การบริหารรางกาย 13 ทา ทาละ 2 เซต ใชเวลา 6 นาที
การผอนคลายรางกาย  10 ทา ทาละ  10 คร้ัง ใชเวลา 10 นาที

กลุมที่ 2  ใชเวลาออกกําลังกาย 28 นาที
การอบอุนรางกาย 8 ทา ทาละ 8 คร้ัง ใชเวลา 6 นาที
การบริหารรางกาย 13 ทา ทาละ 4 เซต ใชเวลา 12 นาที
การผอนคลายรางกาย  10 ทา ทาละ  10 คร้ัง ใชเวลา 10 นาที

กลุมที่ 3  ใชเวลาออกกําลังกาย 34 นาที
การอบอุนรางกาย 8 ทา ทาละ 8 คร้ัง ใชเวลา 6 นาที
การบริหารรางกาย 13 ทา ทาละ 6 เซต ใชเวลา 18 นาที
การผอนคลายรางกาย  10 ทา ทาละ  10 คร้ัง ใชเวลา 10 นาที
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กลุมที่ 4  ใชเวลาออกกําลังกาย 40 นาที
การอบอุนรางกาย 8 ทา ทาละ 8 คร้ัง ใชเวลา 6 นาที
การบริหารรางกาย 13 ทา ทาละ 8 เซต ใชเวลา 24 นาที
การผอนคลายรางกาย  10 ทา ทาละ  10 คร้ัง ใชเวลา 10 นาที

ภาพที่ 5  สรุปขั้นการสรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
               (ดําเนินการระหวาง 2 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2548)

ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สัมภาษณเพื่อหาความเหมาะสมและความเปน
ไปไดจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน

ทดลองทาการออกกําลังกายกับผูสูงอายุจํานวน 5 คน

สรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณ
ภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ทดลองทาการออกกําลังกายกับผูสูงอายุ
จํานวน 10 คน ใชเวลา 1 สัปดาห
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ขั้นท่ี 2  ตรวจสอบตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วิธีดําเนินการ

1. ทดลองใชตนแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายเุพือ่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของทาการออกกําลังกายกับระยะเวลาสําหรับการออกกําลังกาย โดยดําเนินการดังนี้

1.1 คดัเลอืกผูสูงอาย ุอายรุะหวาง 65-70 ปเปนผูสูงอายโุรงพยาบาลจนัทรเุบกษา ซ่ึงไมใช
กลุมตัวอยาง และไมมีโรคประจําตัวที่จะเกิดอันตรายจากการออกกําลังกาย  จํานวน 24 คน เปนชาย 
12  คน หญิง 12 คน

1.2 แบงผูสูงอายุออกเปน 4  กลุม  กลุมละ 6 คน เปนชาย 3 คน และ หญิง 3 คน ทดลอง
ออกกําลังกายตามตนแบบการออกกําลังกายกลุมละ 2 สัปดาห ดําเนินการระหวาง 6 กรกฎาคม ถึง 
1 สิงหาคม 2548  ดังนี้

ตารางที่ 2  แสดงการทดลองใชตนแบบการออกกําลังกาย

ตนแบบการออกกําลังกาย กลุมที่ 1
ใชเวลา 22 นาที

กลุมที่ 2
ใชเวลา 28 นาที

กลุมที่ 3
ใชเวลา 34 นาที

กลุมที่ 4
ใชเวลา 40 นาที

-  อบอุนรางกาย 8 ทาๆ ละ 8 คร้ัง
-  การบริหารรางกาย 13 ทาๆ ละ 2 เซท
- การบริหารรางกาย 13 ทาๆ ละ 4  เซท
- การบริหารรางกาย 13 ทาๆ ละ 6  เซท
- การบริหารรางกาย 13 ทาๆ ละ 8 เซท
- การผอนคลายรายกาย 10 ทาๆ ละ 10 คร้ัง

     6

     6

    10

6

12

10

6

18
10

6

24
10

1.3 ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับตนแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
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2. ปรับปรุงแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชีวติสาํหรับผูสูงอายพุรอมทีจ่ะนาํไป
ทดลองใชตอไป ดําเนินการระหวาง 1 สิงหาคม ถึง 3 สิงหาคม 2548

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก

1. แบบประเมนิความคดิเหน็ และขอสังเกตเกีย่วกบัรูปแบบการออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอาย ุ
มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (check list) และปลายเปดสําหรับแสดงความคิดเห็น

2. แบบประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)

การวิเคราะหขอมูล

1. ใชคาความถี่สําหรับขอมูลที่เปนการตรวจสอบรายการ (Check list)

2. ใชการพรรณนาความสําหรับปลายเปดในการแสดงความคิดเห็น

3. ใชคาเฉลี่ยสําหรับการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส 
(RPE) โดยใชเกณฑการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)
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ตารางที่ 3  แสดงเกณฑการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)
                  ที่ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจาก ACSM (1995: 391)

คะแนนเฉลี่ย RPE %ชีพจรสูงสุด ระดับความหนัก
0 0 ไมรูสึกอะไรเลย

0.5-0.99 0.5 < 35% MHR เบามาก ๆ
1.00-1.99 1 < 35 % MHR คอนขางเบา
2.00-2.99 2 35 – 47 % MHR เบา
3.00-3.99 3 48 – 59 % MHR ปานกลาง
4.00-4.99 4 60 - 69 % MHR คอนขางหนัก
5.00-5.99 5 70 – 73 % MHR หนักเล็กนอย
6.00-6.99 6 74 – 76 % MHR หนักปานกลาง
7.00-7.99 7 77 – 700 % MHR หนักมาก
8.00-8.99 8 79 %MHR หนักมากเล็กนอย
9.00-9.99 9 80 %MHR หนักมากปานกลาง

10 10 > 80 % MHR หนักมาก ๆ
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ภาพที่ 6  สรุปขั้นการตรวจสอบตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
(ดําเนินการระหวาง 6 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2548)

ทดลองใชทาการออกกําลังกายกับผูสูงอายุ จํานวน 10 คน

ปรับปรุงตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสง
เสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ปรับปรุงตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ทดลองรูปแบบการออกกําลังกาย
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ขั้นท่ี 3  สรางคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เพื่อสรางคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วิธีดําเนินการ

สรางคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ มีขั้นตอนการ
สราง ดําเนินการระหวางวันที่ 4 สิงหาคม ถึง 11 สิงหาคม 2548 ดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาคูมือ

2. พัฒนาคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดยมี
โครงสรางและองคประกอบของคูมือ ดังนี้

ตอนที่ 1
คํานํา
วัตถุประสงค
ขอบขายเนื้อหา
คําแนะนําคูมือการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
บทบาทของผูฝกสอนการออกกําลังกาย
ผูสูงอายุกับการออกกําลังกาย
ประโยชนของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
โทษของการไมออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
ขอควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
รูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
ปญหาที่พบในผูสูงอายุ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
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ตอนที่ 2
กิจกรรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
การวัดและประเมินผล
ความคิดเห็น

3. ตรวจสอบคูมอืฉบบัรางโดยคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ เพือ่ตรวจสอบดานเนือ้หา 
รูปแบบ การนําไปใชแลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

4. ตรวจสอบคณุภาพของคูมอืฉบบัราง ดาํเนนิการระหวาง 18 สิงหาคม ถึง 24 สิงหาคม 2548
โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย

4.1 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคูมือ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือดานเนื้อหา 
รูปแบบ และการนําไปใช

4.2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาคูมือ จํานวน 5 คน ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญดานพลศึกษา จํานวน 2 คน
ผูเชี่ยวชาญดานผูนําการออกกําลังกาย จํานวน 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานนายแพทยอายุรกรรม จํานวน 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 1 คน

4.3 ผูเชีย่วชาญดานภาษา เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมเกีย่วกบัความชดัเจนในภาษาทีใ่ช

5. ปรับปรุงแกไขคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ ดําเนินการระหวาง 25 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2548

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง โดยใชคาดัชนีสอดคลองหรือ IOC 
(Index of Congruence) เปนเกณฑในการพิจารณา
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ภาพที่ 7  สรุปขั้นสรางคูมือประกอบรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ
               ผูสูงอายุ  (ดําเนินการระหวาง 4 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2548)

ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรางเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของคูมือรูปแบบการ
ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ จํานวน 7 ทาน

ปรับปรุงแกไข

คูมือการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณ
ภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ตรวจสอบโดยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ขัน้ท่ี 4  ทดลองใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวิีตสาํหรบัผูสงูอายุ
กอนนาํไปใชจรงิ

วัตถุประสงค

1. เพือ่ทดลองใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชีวติสาํหรับผูสูงอาย ุ ตลอดจน
ศึกษาปญหาและอุปสรรคระหวางการดําเนินการ

2. เพือ่ปรับปรงุรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชีวติสาํหรับผูสูงอายกุอนนาํไป
ใชจริง

วิธีดําเนินการ

1. วางแผนการทดลองใช ดังนี้

1.1 กลุมทดลองใชรูปแบบการออกกาํลังกายเปนผูสูงอาย ุ โรงพยาบาลจนัทรเุบกษา ทีม่อีายุ
ระหวาง 65-70 ป เปนผูสูงอายุเพศชาย จํานวน 10 คน เปนผูสูงอายุเพศหญิง จํานวน 10 คน รวม
จํานวน 20 คน เลือกโดยวิธีการสุมแบบอยางงาย และมีความสมัครใจ

1.2 ทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ตัวผู
วิจัยทําการทดลองดวยตนเอง และมีผูชวยวิจัย จํานวน 3 คน พรอมทั้งใชคูมือประกอบรูปแบบที่        
ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลา 1 สัปดาห จํานวน 3 คร้ัง ดําเนินการระหวาง 1 สิงหาคม ถึง 7 สิงหาคม 2548

2. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกต สอบถามและสัมภาษณผูสูงอายุเพื่อการศึกษาขอบกพรอง 
ปรับปรุง แกไข และพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุใหมี
ความสมบูรณพรอมกอนนําไปทดลองใชจริง พบปญหาที่จะตองนํามาแกไขรูปแบบดังนี้

1) ปญหาเรื่องขอคอเสื่อม
2) ปญหาแขนไมสัมพันธกัน
3) ปญหาหัวไหลยึดติด
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3.  ปรับปรุงรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ภาพที่ 8  สรุปขั้นการทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
               (ดําเนินการระหวาง 1 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2548)

วางแผน

ทดลองใช (Pilot study)
 ผูสูงอายุ 20 คน

สังเกต สอบถาม สัมภาษณ

ปรับปรุง

รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
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ขั้นท่ี  5  การทดสอบประสิทธิภาพของ รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เพื่อทําการทดลอง รูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วิธีดําเนินการ

1.  ออกแบบแผนการทดลอง โดยใชแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design

Pretest Treatment Posttest

O1 T O2

เมื่อ O1 การทดสอบกอนการทดลองของกลุมตัวอยาง
         O2 การทดสอบหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง
         T รูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

2. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปน ผูสูงอายุ ชาย และหญิง ที่มีอายุระหวาง 65-70 ป 
เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต
เงื่อนไข ดังนี้ 1) เปนผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุ จังหวัดนครปฐม 2) ไมมีโรคประจําตัวที่จะเกิด
อันตรายจากการออกกําลังกาย 3) เขารวมออกกําลังกายดวยความสมัครใจและออกกําลังกายได           
จนสิ้นสุดการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 125 คน

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(multistage random sampling) มีจํานวนทั้งสิ้น 60 คน ซ่ึงมีขั้นตอนในการสุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
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2.2.1 รวบรวมรายชือ่กลุมประชากรเปาหมาย คอื สมาชกิชมรมผูสูงอาย ุโรงพยาบาล
กําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยดูจากทะเบียนประวัติ และไมเคยผานการฝก
การออกกําลังกายมากอน

2.2.2 สํารวจสมาชกิผูสูงอายทุีม่ชีวงอายรุะหวาง 65-70 ป ทัง้ชายและหญงิทีส่มคัรใจ
และยินดีใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อคัดเลือกจากกลุมตัวอยางโดย คือ ทุกคนตองมี
ใบรับรองแพทย  จากจํานวน 152 คนได จํานวน 118 คน เปนชาย 48 คน  หญิง  70 คน

2.2.3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ ดวยแบบทดสอบเดินสลับกรวย 8 ฟุต

2.2.4 ตัดกลุมผูสูงอายุที่มีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายที่สูงมาก และกลุมผูสูงอายุที่มี
คาเฉลีย่นสมรรถภาพทางกายทีต่่าํมาก และเลอืกผูสูงอายทุีม่คีาเฉลีย่สมรรถภาพทางกายระดบัปานกลาง
ใกลเคียงกันเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เปนผูสูงอายุ เพศชาย จํานวน 30 คน และเปนผูสูงอายุ
เพศหญิง จํานวน 30 คน

ภาพที่ 9  ขั้นตอนกระบวนการของการไดมา ซ่ึงกลุมตัวอยาง

ผูสูงอายุที่มีอายุชวง 65-70 ปสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
1. ใบรับรองแพทย

                                2.  สมัครใจ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ

ไดกลุมตัวอยางตามเงื่อนไข
จํานวน 60 คน

ชาย  30 คน หญิง  30 คน
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3. ดาํเนินการตามแผนการทดลองโดยใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติ
สําหรับผูสูงอายุ ซ่ึง ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง โดยมีผูชวยวิจัย จํานวน 5 คน ระยะเวลาในการ
ดาํเนนิการทดลองใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชีวติสาํหรับผูสูงอาย ุรวม 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 คร้ัง  คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร ระหวางเวลา 15.30 – 16.10 น. ดําเนินการ
ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548

4. ประเมินและทดสอบ กอนการทดลอง ทดสอบหลังสัปดาหที่ 6 และทดสอบหลัง
สัปดาหที่ 8

4.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ ไดแก

4.1.1 แบบประเมินคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ สําหรับใหผูสูงอายุประเมินตนเอง
กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 แบงเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที ่1 เปนแบบประเมนิความรูสึกตอตนเองจาํนวน 14 รายการ ตอนที ่2 เปนแบบประเมนิความรูสึก
ตอชีวติจาํนวน 14 รายการ เกณฑในการพจิารณาจะมลัีกษณะเปนมาตราสวนประเมนิคา (Rating Scale) 
5 อันดับ และมีคําถามปลายเปดในสวนทายคาํถาม

โดยใหมีคาน้ําหนักเปนคะแนนดังตอไปนี้

5  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับ  ดีมาก
4  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับ  ดี
3  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับ ปานกลาง
2  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับ พอใช
1  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับ ควรปรับปรุง

จากนั้นแปลความหมายคาเฉลี่ยคะแนนคิดเห็นของผูประเมินโดยเทียบเกณฑ 
(บุญชม, 2545: 105) ดังนี้

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ปานกลาง
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คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ควรปรับปรุง

ขั้นตอนการสรางแบบประเมินคุณภาพชีวิต

1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชีวิต ประกอบดวยความรูสึก
ตอตนเอง ความรูสึกตอชีวิต จากการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

2) กาํหนดประเดน็การประเมนิใหครอบคลุมเนือ้หา ดานความรูสึกตอตนเอง
จํานวน 14 ขอ และความรูสึกตอชีวิต จํานวน 14 ขอ

3) นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน พิจารณาความถูกตอง 
เพือ่ใหไดแบบประเมนิทีม่คีวามเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (content validity) โดยการหาคาดชันคีวามสอดคลอง
(IOC) เปนเกณฑในการพิจารณา ถาคาเฉลี่ยของความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มากกวาหรือเทากับ .05
แสดงวาเปนแบบสอบถามทีม่คีวามเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา แตถาคาเฉลีย่นอยกวา .05 แสดงวาเปนแบบสอบถาม
ทีค่วรตดัทิง้หรือแกไข (บญุชม, 2535:63) ไดคาดชันคีวามสอดคลองของแบบสอบถามดานความรูสึก
ตอตนเองรายขอมีคาระหวาง 0.7-1 และดานความรูสึกตอชีวิตรายขอมีคาระหวาง 0.71-1 แสดงวา
แบบสอบถามทั้ง  2  ดานมีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได

4)   นาํแบบประเมนิไปทดลองใชกบัผูสูงอายทุีไ่มใชกลุมตวัอยางจาํนวน 30 คน
เพื่อหาคาคามเชื่อถือได (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coeffient) ตามวิธีของ 
Cronbach ไดคาความเชือ่ถือไดของแบบประเมนิความรูสึกตอตนเองรายขอมคีาระหวาง 0.73 – 0.85
และคาความเชื่อถือไดของแบบประเมินความรูสึกตอชีวิตรายขอมีคาระหวาง 0.74 – 0.84  สามารถ
นําไปใชในการเก็บขอมูลได

4.1.2 แบบทดสอบความคลองตัวยืดหยุนสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 4 รายการ 
คือแบบทดสอบจาก คงศักดิ์  วะจะนะ จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 1. แบบทดสอบเดินสลับกรวย 8 ฟุต  
2. แบบทดสอบนั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้ 3. แบบวัดความออนตัวของหัวไหล และแบบทดสอบ
การยดืเหยยีดของลาํตวั จาํนวน 1 รายการ คอื แบบทดสอบยนืเอีย้วตวั-แตะ ใชสําหรับทดสอบผูสูงอายุ
กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8
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นําแบบทดสอบความคลองตัวยืดหยุนทั้ง 4 รายการ ไปหาคาความเชื่อถือได
กบัผูสูงอายทุีไ่มใชกลุมตวัอยางจาํนวน 30 คน เปนผูสูงอายชุาย 15 คน และเปนผูสูงอายหุญิง 15 คน
โดยผูวจิยัไดนาํแบบทดสอบความคลองตวัยดืหยุน จาํนวน 4 รายการ ไปหาคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ
ความเชือ่ถือไดโดยวธีิการทดสอบซ้าํ (Test-retest method) ซ่ึงเวนระยะหางกนั 1 สัปดาหกบัผูสูงอาย ุ        
ทีไ่มใชกลุมตัวอยาง และนําไปเทียบกับเกณฑดังนี้

ตารางที่ 4  แสดงระดับความเชื่อถือไดและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระดับความเชื่อถือได
(Reliability rating)

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(Correlation coefficient)

ดีมาก
ดี

ยอมรับ
ต่ํา

.90 - 1.00
.80 - .89
.60 - .79
.40 - .59

ท่ีมา: Kirkendall et al. 1982: 61

ผลการทดสอบพบวา แบบทดสอบแตละฉบับมีคาเชื่อมั่นดังนี้

1. แบบทดสอบเดินสลับกรวย 8 ฟุต มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.81

2. แบบทดสอบนัง่-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี ้มคีาความเชือ่ถือได เทากบั 0.90

3. แบบทดสอบวัดความออนตัวของหัวไหล มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.84

4. แบบทดสอบเอี้ยวตัว-แตะ มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.89

4.1.2 แบบประเมนิคาความหนกัในการออกกาํลังกายจากการรบัรูทางสมัผัส เพือ่ให  
ผูสงอายกุลุมตวัอยางประเมนิคาความหนกัในการออกกาํลังกายจากการรบัรูทางสมัผัส โดยมกีารดดัแปลง
เปน Borg CR 10 Scale ในป ค.ศ. 1998 ที่มีลักษณะเปนมาตราสวนการประเมินคาความหนักในการ
ออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัสโดยใหคาน้ําหนักเปนคะแนนดังตอไปนี้
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ท่ีมา:  Borg, 1998: 41

4)  การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลและผลของขอมูลดวยตนเอง และมี       
ผูชวยผูวิจัย ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

1. ศกึษารายละเอยีดของแบบทดสอบแตละรายการแลวอธิบาย ขัน้ตอนการปฏบิตัใิหผูชวย
ผูวิจัยเขาใจถูกตองตรงกัน ดําเนินการวันที่ 10 ตุลาคม 2548

2. ทําหนังสือขอความรวมมือจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงแสน เพื่อขอความรวมมือในการ
เกบ็ขอมลูจากชมรมผูสูงอาย ุ ทัง้ 2 แหง พรอมทัง้นดัวนัเวลาทีท่าํการทดลองและทดสอบ ดาํเนนิการ
ระหวางวันที่ 3-5 ตุลาคม 2548

3. เตรียมอุปกรณและสถานที่ในการทดสอบกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ดําเนินการ
ระหวางวันที่ 8-9 ตุลาคม 2548

4. นําแบบทดสอบและแบบประเมินไปเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง
5. กอนลงมือทําการทดสอบผูวิจัย ช้ีแจง จุดประสงคของการนําแบบทดสอบ และแบบ

ประเมินแตละรายการใหผูรับการทดสอบเขาใจตรงกัน ดําเนินการวันที่ 11 ตุลาคม 2548

5) การวิเคราะหขอมูล ใชคาสถิติดังนี้

5.1 คาความถี่และรอยละสําหรับขอมูลพื้นฐานไดแก เพศ อายุ
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5.2 คํานวณคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับ 
แบบประเมินคุณภาพชีวิต และคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)

5.3 วิเคราะหความแปรปรวนรูปแบบการทดลองวัดซ้ําแบบมิติเดียว (Repeated measure 
in one dimensional design) เพื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุ ภายในกลุม 
กอนการออกกําลังกาย หลังการออกกําลังกายสัปดาหที่ 6 และหลังการออกกําลังกายสัปดาหที่ 8 
โดยใชสถิติ One-way analysis of variance with repeated ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพบความแตกตางทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Tukey

ภาพที่ 10  สรุปขั้นการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
                 สําหรับผูสูงอายุ (ดําเนินการระหวาง 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548)

การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสง
เสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง

ออกแบบแผนการทดลอง

ประเมินและทดสอบ

ดําเนินการตามแผนการทดลอง

วิเคราะหขอมูล
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ขั้นท่ี 6  ขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เพื่อขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

วิธีดําเนินการ

1. ขยายผลรปูแบบโดยจดัอบรมอาสาสมคัรขยายผล จาํนวน 5 คน เปนอาสาสมคัรนาํรูปแบบ
การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

2. อาสาสมัครขยายผลนํารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต สํารับผูสูงอายุ
ไปทดลองกับสมาชิกใหมเปนกลุมผูสูงอายุชุมชนวงแหวน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ที่มีอายุ
ระหวาง 65-70 ป โดยผูนําขยายผล 1 คน หาสมาชิกใหมจํานวน 5 คน

3. ดาํเนนิการตามคาํแนะนาํ จากคูมอืการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายุ

4. ประเมินผลการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
จากอาสาสมัครขยายผล โดยใชเครื่องมือตามขอ 4.1.1 4.1.2 และ 4.1.3

5. สรุปผลการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดย
อาสาสมัครขยายผล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. ใชเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ชุดเดยีวกนักบัขัน้ที ่ 5 เพือ่ประเมนิผลการใชรูปแบบการออก
กาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอาย ุ (ยกเวนคาประเมนิความหนกัในการออกกาํลังกาย
จากการรับรูทางสัมผัส (RPE)
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2. แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ จากผูนํากลุมขยายผล มีลักษณะเปนแบบวจัด
ลําดับคุณภาพ 3 ระดับ จํานวน 11 ขอ ผูวิจัยไดกําหนดระดับคุณภาพดังนี้

ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอย

การกําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ โดยใชเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย 2.01 – 3.00  ระดับความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 1.01 –2.00  ระดับความเหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 0.01 – 1.00  ระดับความเหมาะสมนอย

การวิเคราะหขอมูล

1. หาคาความถี่และรอยละสําหรับขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ

2. หาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับผลการประเมินคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ  และความเหมาะสมของคูมือ

3. วิเคราะหความแปรปรวนรูปแบบการทดลองวัดซ้ําแบบมิติเดียว (Repeated measure in 
one dimensional design) เพื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิต และแบบทดสอบความคลอง
ตัวยืดหยุนสําหรับผูสูงอายุ ภายในกลุม กอนการออกกําลังกาย หลังการออกกําลังกายสัปดาหที่ 6 
และหลังการออกกําลังกายสัปดาหที่ 8 โดยใชสถิติ One-way analysis of variance with repeated           
ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีของ Tukey
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ภาพที่ 11  สรุปขั้นขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ   
                 (ดําเนินการระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2549)

ขยายผลรูปแบบการออกกําลัง
กายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอายุ

วิธีดําเนินการ

อบรมอาสาสมัครขยายผล จํานวน 5 คน

ปฏิบัติ สมาชิกใหม 25 คน
(อาสาสมัคร 1 คน/สมาชิกใหม

5 คน)

ประเมินผลการใชรูปแบบการออกกําลังกาย

ประเมินผลโดยวิธีทดสอบ

รายงานผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อ

สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

สรุปผลการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
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ขั้นท่ี 7  การจดัทําคูมือรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตสาํหรบัผูสงูอายุ
ฉบบัสมบรูณ  และรายงานผล (ดําเนินการระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2549)

วัตถุประสงค

เพือ่จดัทาํคูมอืรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอาย ุ ฉบบัสมบรูณ
และรายงานผล

วิธีดําเนินการ

1. ตรวจสอบคณุภาพของคูมอืจากผูเชีย่วชาญ 16 คน โดยวธีิการสนทนากลุม (Focus Group)
ดําเนินการวันที่ 13 มีนาคม 2549 ณ โรงพยาบาลกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1.1 พิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผูสูงอายุและ
การทําคูมือดังนี้

1.1.1 แพทยและนักกายภาพบําบัด 4 คน
1.1.2 พยาบาล/เจาหนาที่สาธารณสุข 5 คน
1.1.3 นักพลศึกษา 4 คน
1.1.4 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและคูมือ 1 คน
1.1.5 ผูสูงอายุ 2 คน

1.2 กําหนดแนวทางในการจัดสนทนากลุม ดังนี้

1.2.1 สงหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ นัดวัน เวลา และสถานที่ พรอมคูมือฉบับราง และ
ประเด็นการสนทนากลุม ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาลวงหนา

1.2.2 ประสานงานเรือ่งการใชสถานที ่การบรกิารวสัด ุอุปกรณ อาหารและเครือ่งดืม่ 
เปนตน
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1.2.3 จัดทําคูมือการสนทนากลุม ไดแก ขั้นตอน และแนวคําถามสําหรับผูวิจัยใช
ในการสนทนากลุม ดังนี้

- ดําเนินการสนทนาตามประเด็นที่กําหนดทีละประเด็น ดังนี้

- สรุปผลการสนทนากลุม

ภาพที่ 12  ขั้นตอนการสนทนากลุม

2. ปรับปรงุและจดัทาํคูมอืรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชีวติสาํหรับผูสูงอายุ
ฉบับสมบูรณ ตามขอเสนอแนะจากการสนทนากลุม

3. จดัทาํรายงานการพฒันารปูแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชีวติสาํหรับผูสูงอาย ุ
โดยเขียนรายงานเปน 5 บท ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนด

เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย

แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง ของคูมือการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดยใชคาดัชนีสอดคลองหรือ IOC (Index of Congruence) เปนเกณฑ
ในการพิจารณา ผลการประเมินพบวาคูมือมีความเหมาะสมและความสอดคลอง โดยมีคาพิสัย          
อยูในชวง 0.94 – 1.0

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาเอกสาร /ดูการสาธิตของผูสูงอายุกลุมตัวอยาง

ผูเชี่ยวชาญอภิปราย /แสดงความคิดเห็น /ขอเสนอแนะ

ผูเชี่ยวชาญสรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือประเด็นแกไข
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ภาพที่ 13  สรุปขั้นการจัดทําคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ   
                 ฉบับสมบูรณและรายงานผล (ดําเนินการระหวาง 28 กุมภาพันธ ถึง 13 มีนาคม 2549

สถิติท่ีใชในการวิจัย

1. คาเฉลี่ย (Mean)  (บุญชม, 2545: 105)

X =
N

x∑

เมื่อ X = คาเฉลี่ย
N∑ = ผลรวมของจํานวนครั้งในการทดสอบแตละรายการ

N = จํานวนครั้งในการทดสอบแตละรายการ

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  (บุญชม, 2545 : 106)

S.D. = ( )
1

2

−
−∑

N
XX

เมื่อ S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตรวจสอบคุณภาพของคูมือโดยวิธีสนทนากลุม Focus Group
จากผูเชี่ยวชาญ 16 คน

ปรับปรุงคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอายุใหเปนฉบับสมบูรณ

จัดทํารายงานการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณ
ภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
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X = แบบทดสอบในแตละรายการ
X = คาเฉลี่ย

N = จํานวนครั้งในการทดสอบ
∑ = ผลรวม

3. สูตรหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอคําถามโดยวิธีของ Rovinelli และ Hambelton
(บุญชม, 2545: 64)

IC =
N
R∑

เมื่อ IC = ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
∑R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ

4. สูตรหาคาความเชื่อถือ โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  (บุญชม, 2545: 110)

xyΓ = [ ][ ]2222 )()(
)((

YYNXXN
YXXXYN

Σ−ΣΣ−Σ
ΣΣ−Σ

xyΓ = แทนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน โพรดัค โมเมนต
XY∑ = ผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร X และ Y
X∑ = ผลรวมของคาตัวแปร X
Y∑ = ผลรวมของคาตัวแปร Y

2X∑ = ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร X
2Y∑ = ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร Y

N = แทนคาจํานวนคู
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5. สูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของ (Cronbach)
(ลวน  และอังคณา, 2538: 86)

    
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
−

= ∑
2

1
2

1
1 ts

s
n

nα

เมื่อ α คือ คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
n คือ จํานวนขอของเครื่องมือวัด

2
1S คือ คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ
2
tS คือ คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือนั้นทั้งฉบับ

6. ใชสูตรทดสอบ t-test  (วิเชียร,2526: 57)

ใชสูตร
n / s

aXt −
=

เมื่อ   X เปนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
     a เปนคาคงที่คาหนึ่งที่กําหนด
     s เปนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานจองกลุมตัวอยาง
     n เปนจํานวนขอมูลในกลุมตัวอยาง



บทท่ี 4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ

การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงเปน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีผลการวิจัยแตละขั้นตอน และ
ขอวิจารณดังนี้

ขั้นท่ี 1  ผลการศึกษาการสรางตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

มีผลดังนี้

1. ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.1 ผลการศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัหลักการออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอายุ
ปรากฏดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5  ผลการศึกษาหลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

ดานความถี่ ดานความหนัก ดานความนาน
ดานรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ
นอยกวา 3 ครั้ง/สัปดาห
3 ครั้ง/สัปดาห
4 ครั้ง/สัปดาห
5 ครั้ง/สัปดาห
ทุกวัน

40-50%MHR
50-60%MHR
50-70%MHR
60-70%MHR
70-80%MHR

ไมเกิน 30 นาที
30-40 นาที
40-50 นาที
50-60 นาที

เคลื่อนที่
ไมเคลื่อนที่และออกกําลังกายเปนเซต
เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ

จากตารางพบวา ดานความถี่ โดยนับจํานวนครั้งตอสัปดาห พบวา ความถี่ของการ
ออกกําลังกายของผูสูงอาย ุม ี5 กลุม คอื 1) นอยกวา 3 คร้ัง/สัปดาห 2) 3 คร้ัง/สัปดาห  3) 4 คร้ัง/สัปดาห 
4)     5 คร้ัง/สัปดาห และ 5) ออกกําลังกายทุกวัน
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ดานความหนัก โดยพิจารณาจากอัตราการเตนของชีพจรสูงสุด (MHR) หลัง
การออกกําลังกายของผูสูงอาย ุ พบวา ม ี 5 กลุม คอื 1) 40-50% MHR  2) 50-60%MHR 3) 50-
70%MHR 4) 60-70% MHR และ 5) 70-80% MHR

ดานความนาน พิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกายแตละครั้ง พบวามี         
4 กลุม คือ 1) นอยกวา 30 นาที  2) 30-40 นาที 3) 40-50 นาที และ 4) 50-60 นาที

ดานรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ พบวามี 3 รูปแบบ คือ 1) เคลื่อนที่         
2) ไมเคลื่อนที่และออกกําลังกายเปนเซต และ 3) เคลื่อนที่ประกอบอุปกรณ

1.2 ผลการศึกษากระบวนการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ปรากฏดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6  ผลการศึกษากระบวนการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

การอบอุนรางกาย
เวลา

การออกกําลังกาย
เวลา

การผอนคลายรางกาย
เวลา

3 - 5 นาที 5-10 นาที 3 - 5 นาที
5 – 7 นาที 10-15 นาที 5 – 7 นาที
7 -10 นาที ไมเกิน 20 นาที 7 –10 นาที
10-15 นาที ไมเกิน 30 นาที 10-15 นาที

ไมเกิน 40 นาที
ไมเกิน 50 นาที

1 ช่ัวโมง

จากตารางที่ 6 พบวา กระบวนการออกกําลังกายมี 3 ชวง ซ่ึงมีผูศึกษาระยะเวลา    
แตละชวงไวดงันี ้คอื การอบอุนรางกาย ใชเวลา 3-5 นาท,ี 5-7 นาท,ี 7-10 นาท ีและ 10-15 นาท ีการ
ออกกาํลังกาย ใชเวลา 5-10 นาที, 10-15 นาที ไมเกิน 20 นาที ไมเกิน 30 นาที ไมเกิน 40 นาที ไมเกิน 
50 นาที และ 1 ช่ัวโมง การผอนคลายรางกาย ใชเวลา 3-5 นาที, 5-7 นาที, 7-10 นาที และ 10-15 นาที
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1.3 ผลการศึกษา วัยและขอจํากัดของผูสูงอายุ 65-70 ป พบวา แมการออกกําลังกาย       
จะสงผลดีตอสุขภาพ แตยังพบวา มีผลเสียเกิดขึ้นไดหากออกกําลังกายไมเหมาะสม และไมถูกตอง 
จะกอใหเกดิอนัตรายและบาดเจบ็ได ดงันัน้ผูสูงอายจุะตองมคีวามรูตระหนกัตอการรบัรูความสามารถ
ตนเอง เกี่ยวกับการออกกําลังกาย ชนิดการออกกําลังกาย หลักการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมและสม่ําเสมอในทางการแพทย ถือเปนสิ่งสําคัญในการสรางเสริมใหมีสุขภาพที่ดี ทําให
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับ        
ผูสูงอายุ ทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น การออกกําลังกายทาช้ํา ๆ ทําใหผูสูงอายุมีความอดทนและ          
มีการใชประสาทมือ ตา เทา และแขน เกิดความสัมพันธกัน ผูสูงอายุมีความออนตัวเพิ่มขึ้นและ          
มคีวามคลองตวัดขีึน้รางกายไมเสือ่มกอนวยัอันควรเมือ่ไดออกกาํลังกาย เนือ่งจากขอจาํกดัของผูสูงอายุ
มีมาก ผูวิจัยจึงเลือกขอจํากัดที่แกไขไดดวยวิธีออกกําลังกาย ขอจํากัดของผูสูงอายุ 65-70 ป
ประกอบดวย กลามเนื้อไมแข็งแรง ความอดทนต่ําลง ความสัมพันธมือ/เทา/ตานอยลง ความออนตัว
นอยลง ความสมดุลของรางกาย  การทรงตัวและความคลองตัวนอยลง

1.4 ผลการศกึษาคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอาย ุพบวา การออกกาํลังกายจะสงผลใหผูสูงอายุ
มีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ตองเปนทาทีไ่มยากแกการปฏบิตั ิคอืเปนทาทางทีไ่มใชแรงมาก มกีารออกกาํลังกาย
สม่ําเสมอ สามารถที่จะรักษาสภาพรางกายใหออนกวาอายุได ทําจิตใจใหสบาย ไมเครียด  เพิ่มความ
ยืดเหยียดของกลามเนื้อ เอ็น ขอ เพิ่มความแข็งแรงใหแกปอด และหัวใจ ทําใหสุขภาพชีวิตดีขึ้น 
สมองทํางานไดดีขึ้นและความจาํดีขึ้น ดังนั้นกิจกรรมที่ปฏิบัติจึงเนนใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกดีตอ
ตนเอง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน มั่นใจที่จะยอมใหคนยอมรับ มีความ
รูสึกพอใจกับการออกกําลังกายที่เปนอยูขณะนี้ มีความรูสึกวามีความสุข รวมกิจกรรมที่ถนัด          
มีความพยายามในการทํากิจกรรมที่ตนสนใจ โดยไมเบื่อหนาย สามารถตัดสินใจดวยตนเอง               
ยังกังวลอยูบางในเรื่องที่มากระทบตนเอง ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รับรูเหตุการณขาวตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้น โดยไมกังวล แตงตัวถูกกับสภาพจริง สามารถควบคุมอารมณ พฤติกรรมตนเองไดโดยไม
ปลอยอารมณ การปรับตัวเขากับสิ่งที่ไมคุนเคย และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข         
ผลการศึกษาความรูสึกตอชีวิต กิจกรรมที่จัดควรเนนกิจกรรมเริ่มจากทาที่งายไปสูทาที่ยาก เพื่อให
สอดคลองกับสภาพรางกายที่เหมาะสม ผูสูงอายุมีความสบายใจ หมดความกังวล มีความคลองตัว
และการทรงตัวดีขึ้น ชอบออกกําลังกายเพื่อใหตนเองแข็งแรง ไปไหนมาไหนไมตองพึ่งพาคนอื่น 
สามารถทาํกจิกรรมดวยตนเอง ชอบพดูคยุและสนทนากบัผูอ่ืน สบายใจไดมสีวนรวมกบัผูอ่ืน รูสึกวา  
มคีวามสขุ และมกีารตืน่ตวัตลอดเวลา เพือ่ไดมกีารปฏบิตักิจิกรรม ผลการศกึษาความคลองตวัยดืหยุน
พบวา แบบทดสอบความคลองตัวยืดหยุน ที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ มีจํานวน 4 รายการ คือ          
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เดินสลับกรวย 8 ฟุต การนั่ง-กม-ตัวแตะปลายเทาบนเกาอี้ การวัดความออนตัวของหัวไหลและ      
วัดเอี๊ยวตัว-แตะ สามารถทําใหผูสูงอายุ มีความคลองตัวและมีความออนตัวดีขึ้นเมื่อไดทดสอบ       
ตามรายการ

1.5 ผลการศกึษารปูแบบ/ทาทางการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติ สําหรับผูสูงอาย ุ 
พบวา ทาการอบอุนรางกาย มจีาํนวน 26 ทา ทาบรหิารรางกายม ี42 ทา และทาผอนคลายรางกาย  ม ี38 ทา

2. ผลการสัมภาษณเพื่อหาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ/ทาทาง  
การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต จากผูเชี่ยวชาญ สรุปไดตามตารางที่ 7

2.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมตามหลัก
การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ รายละเอียดตามตารางที่  7

ตารางที่ 7  จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมตามหลักการออกกําลังกาย
                  สําหรับผูสูงอายุ

หลักการออกกําลังกาย จํานวนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ

1. ความถี่
นอยกวา 3 คร้ัง/สัปดาห -
3 คร้ัง/สัปดาห 4
4 คร้ัง/สัปดาห 1
5 คร้ัง/สัปดาห -
ทุกวัน -

2. ความหนัก
40-50%MHR -
50-60%MHR -
50-70%MHR 4
60-70%MHR 1
70-80%MHR -
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ตารางที่ 7  (ตอ)

หลักการออกกําลังกาย จํานวนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ

3. ความนาน
ไมเกิน 30 นาที 3
30-40 นาที 2
40-50 นาที -
50-60 นาที -

4. รูปแบบการออกกําลังกาย
เคลื่อนที่ -
ไมเคลื่อนที่และออกกําลังกายเปนเซต 3
เคลื่อนที่ประกอบอุปกรณ 2

จากตารางที่ 7 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  สวนใหญเห็นวาผู
สูงอายุ ดานความถี่ควรออกกําลังกาย 3 คร้ัง/สัปดาห ดานความหนัก ควรออกกําลังกายระหวาง 50-
70% ของอัตราการเตนของชีพจรสูงสุด ดานความนาน ไมเกิน 30 นาที และตนแบบการออกกําลัง
กายแบบไมเคลื่อนที่และออกกําลังกายเปนเซต

2.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบทาทางการ
ออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ รายละเอียดตารางที่ 8
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ตารางที ่8  จาํนวนผูเชีย่วชาญทีใ่หความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรปูแบบทาการออกกาํลังกาย

การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย การผอนคลายรางกาย

ที่ ทาการออกกําลังกาย จํานวน
ความ
คิดเห็น

ทาการออกกําลังกาย จํานวน
ความ
คิดเห็น

ทาการออกกําลังกาย จํานวน
ความ
คิดเห็น

1 ทากมเงยศรีษะ 5 ย่ําเทาอยูกับที่ - ยืดหลังสวนลางและขาง
สะโพก

3

2 ทาเอียงศรีษะ 3 เหยียดปลายเทาแตะหนา
หนาและดานขาง

3 ยดืแขนไหล หลังสวนบน 2

3 ทาหันศรีษะ 5 เดิน 4 มุม 5 เหยียดนอง 1
4 ทาขยายปอด 5 กาวชิด กาวชิด 5 ขยายปอด 3
5 ทาเอนตัวไปดานขาง 5 กาวขึ้นลงมานั่ง 2 กอดและแกวงแขน 5
6 ทาบริหารแขน ขอมือ

และนิ้วมือ
5 งอเขาเหยียดตนขา 1 ยืน-ยอ ดวยปลายเทา 3

7 ทาเหยียดแขนกังหันลม 2 กางแขนโยกตัว 3 ดึงกลามเนื้อตนแขน 2
8 ทาบรหิารขอมอืและขอเทา 5 ทาเหยียดแขนโยกตัว 5 บริหารลําตัว 5
9 ทาบรหิารหวัไหลดานบน 5 กางแขนขึ้นลง 5 เอียงศีรษะ 5
10 ทากมเงยเหยียดแขน 2 เหยยีดแขนดานหนาขึน้-ลง 3 ทาบริหารขอเทาทรงตัว 5
11 ทากมตัวเหยียดขาง 3 ทาเหยียดนอง 2 บริหารลําตัวและแขน 5
12 ทากมตัวแตะปลายเทา 2 ยืดแขนเอียงซาย-ขวา 2 บริหารไหล, คอ 5
13 ทาชูมอืขึน้ลงเอนซายขวา 2 ตบมือย่ําเทา 1 นั่งแยกขาเอียงลําตัว 3
14 ทายกสนเทาเหยียดแขน 2 วายน้ําบนบก 3 นั่งแยกเขาตัวตึง 2
15 ทาบรหิารหวัไหลขึน้-ลง 5 ชูมือกมลงแตะพื้น 5 แยกเขาเทาชิดกมหนา 1
16 ทาบริหารหัวไหล 5 ยืนกระโดดน้ํา 1 เอียงลําตัวและแขน 3
17 ทาบริหารสวนหลัง 5 ยืดตัวกางแขน - นอนยกสะโพกขึ้น-ลง 1
18 ทายดืเหยยีดตวัหนา-หลัง 2 เขยงปลายเทาขึ้น-ลง 5 นอนยกขาดานขาง 1
19 ทายืนกมตัวดานหนา 2 บริหารแขนไหลซาย-ขวา 5 นอนพับขาเหยียดขา 2
20 ทาดึงเชือก 2 ศรีษะเคลื่อนไหว 5 นอนยกเขาคู 1
21 ทาบริหารกลามเนื้อตา 3 ยกไหลขึ้น-ลง 3 นอนเหยียดขาขึ้น-ลง 1
22 งอหนาแอนหลัง 1 หมุนแขนวงกวาง 2 นอนยกเทาบิดซาย-ขวา 2
23 ทาบริหารลําตัวดานขาง 5 ยืนกางแขนเอียงซาย-ขวา 2 นอนคว่ําเหยียดแขน-ขา 1
24 แยกเทาโลตัว 2 โนมตัวจับขอเทา 2 เหยียดแขนเอียงตัว 2
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ตารางที ่8  (ตอ)

การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย การผอนคลายรางกาย

ที่ ทาการออกกําลังกาย จํานวน
ความ
คิดเห็น

ทาการออกกําลังกาย จํานวน
ความ
คิดเห็น

ทาการออกกําลังกาย จํานวน
ความ
คิดเห็น

25 ทาบริหารเอวหลังและ
ลําตัว

5 ยืนกอดเขา 2 ยืนเขยงปลายเทาขึ้น-ลง 1

26 ทาหมุนขอมือ ขอเทา 5 กมยกของ 3 โยกตัวถายน้าํหนกัซาย-ขวา 2
27 เอียงตัวลูลม 5 บริหารกลามเนื้อไหล

และแขน
5

28 ยอยืดแอนตัว 5 บริหารหัวไหลและแขน 5
29 ดัดนิ้วและฝามือ 5 บริหารกลามเนื้อคอ 5
30 ต้ังวงบนลาง 5 กมตัวแตะปลายเทา

ซาย-ขวา
2

31 เอียงตัวสลับแขน 5 บรหิารไหล ขอมอื, ลําตวั 5
32 ทากาวเทาแตะดานหนา-

ขาง-ซาย-ขวา
5 ทาบริหารขอมือ ขอเทา 1

33 กํามือแตะไหล 5 นั่งกมตัวปลายเทาชิด 3
34 ปรมมือย่ําเทาขวา 3 ทาบริหารระบบหายใจ 5
35 ช้ีสลับขาง 5 ทาบริหารคอ 5
36 ยืนขาเดียวซาย-ขวา 2 บริหารเอวและลําตัว 5
37 เดินเสนตรงหนา-หลัง 5 บรหิารกลามเนือ้ตนแขน 5
38 ยืนแกวงแขนขึ้น-ลง 3 ทาทรงตัวเหยียดแขน 5
39 ทรงตัวดานขาง 5
40 โยกตัวถายน้าํหนกัซาย-ขวา 5
41 ยนืขาไขวหนากมตวัซาย-ขวา 2
42 กาวแตะซาย-ขวาเหว่ียงแขน 5

จากตารางที่ 8  พบวา ทาอบอุนรางกาย จํานวน 26 ทา ที่ผูเชี่ยวชาญทุกคนเห็นวา
เหมาะสมจํานวน 13 ทา ไดแก  ทากมเงยศรีษะ ทาหันศรีษะ ทาขยายปอด ทาเอนตัวไปดานขาง ทา
บริหารแขน ขอมอื และนิว้มอื ทาบรหิารขอมอืและขอเทา  ทาบรหิารหวัไหลดานบน ทาบรหิารหวัไหล
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ขึ้น-ลง ทาบริหารหัวไหล ทาบริหารสวนหลัง ทาบริหารลําตัวดานขาง ทาบริหารเอวหลังและลําตัว
ทาหมุนขอมือ ขอเทา  เลือกจากทาที่มีผูเชี่ยวชาญ 5 คนเลือก

ทาบรหิารรางกาย จาํนวน 42 ทา ทีผู่เชีย่วชาญทกุคนเหน็วาเหมาะสม จาํนวน 20 ทา
ไดแก  เดิน 4 มุม  กาวชิด กาวชิด  เหยียดแขนโยกตัว  กางแขนขึ้นลง  ชูมือกมลงแตะพื้น  ยืนแก
วงแขนขึ้น-ลง   บริหารแขนไหลซาย-ขวา  ศรีษะเคลื่อนไหว   เอียงตัวลูลม  ยอยืดแอนตัว  ดัดนิ้ว
และฝามอื ตัง้วงบนลาง  เอยีงตวัสลับแขน  กาวเทาแตะดานหนา-ขาง-ซาย-ขวา  กาํมอืแตะไหล  ช้ีสลับขาง
เดินเสนตรงหนา-หลัง  ทรงตัวดานขาง  โยกตัวถายน้ําหนักซาย-ขวา  กาวแตะซาย-ขวาเหวี่ยงแขน

ทาผอนคลายรางกายรางกาย จํานวน 38 ทา ที่ผูเชี่ยวชาญทุกคนเห็นวาเหมาะสม
จํานวน 15 ทา ไดแก  กอดและแกวงแขน  บริหารลําตัว  เอียงศีรษะ  ทาบริหารขอเทาทรงตัว
บริหารลําตัวและแขน  บริหารไหล, คอ  บริหารกลามเนือ้ไหลและแขน  บริหารหวัไหลและแขน
บริหารกลามเนือ้คอ  บริหารไหล ขอมือ, ลําตัว  ทาบริหารระบบหายใจ  ทาบริหารคอ  บริหารเอว
และลําตัว  บริหารกลามเนื้อตนแขน  ทาทรงตัวเหยียดแขน

2.3 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาที่ใชในกระบวนการ
ออกกําลังกาย สําหรับผูสูงอายุ รายละเอียดตามตารางที่ 9

ตารางที่ 9  จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาที่ใชในกระบวน
                  การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

การอบอุนรางกาย การออกกําลังกาย การผอนคลายรางกาย

ที่ เวลา จํานวน
ความ
คิดเห็น

เวลา จํานวน
ความ
คิดเห็น

เวลา จํานวน
ความ
คิดเห็น

1 3 - 5 นาที 1 5-10 นาที -  3 - 5 นาที -
2 5 – 7 นาที 3 10-15 นาที 1  5 – 7 นาที 1
3 7 -10 นาที 2 ไมเกิน 20 นาที 2  7 –10 นาที 3
4 10-15 นาที - ไมเกิน 30 นาที 3  10-15 นาที 2
5 ไมเกิน 40 นาที 1
6 ไมเกิน 50 นาที -
7 1 ชั่วโมง -
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จากตารางที ่ 9 พบวา ผูเชีย่วชาญสวนใหญเหน็วา การอบอุนรางกายใชเวลา 5-7 นาท ี         
การบริหารรางกาย ใชเวลา 30 นาที และการผอนคลายรางกาย ใชเวลา 7-10 นาที

2.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ จากผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้

2.4.1 การออกกาํลังกายทีจ่ะเกดิผลดตีองทาํอยางตอเนือ่งและจะชวยชะลอความเสือ่ม
ของรางกายได

2.4.2 การออกกําลังกายเพื่อใหเกิดความอดทนและความออนตัวของกลามเนื้อ       
ตองเพิ่มจํานวนครั้งใหมากขึ้น แตตองไมหักโหมเพราะอาจทําใหกลามเนื้อฉีกขาดได

2.4.3 ไมควรออกกําลังกายในขณะที่รางกายออนเพลียหรือไมสบาย

3. ผลการทดลองความเหมาะสมและความเปนไปไดทาการออกกําลังกายที่ผูเชี่ยวชาญ
เสนอแนะกับผูสูงอายุ  จํานวน 5 คน ปรากฏดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ผลการปฏิบัติทาการออกกําลังกายจากผูสูงอายุ จํานวน 5 คน

การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย การผอนคลายรางกาย

ที่ ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได



ทํา
ไม

ได
 ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได



ทํา
ไม

ได
 ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได



ทํา
ไม

ได


1 ทากมเงยศีรษะ 4 1 ทาศีรษะเคลื่อนไหว 5 - ทาบริหารระบบหายใจ 5 -
2 ทาหันศีรษะ 3 2 ทายนืเขยงปลายเทา-ขึน้ลง 5 - ทาบริหารคอ 5 -
3 ทาขยายปอด 4 1 ทาเดิน 4 มุม 5 - ทาโยกตัวถายน้ําหนัก

ซาย-ขวา
5 -

4 ทาเอนลําตัว 5 - ทาแตะขากาวชิดกาวชิด 5 - ทาหมุนแขนหนาหลัง 4 1
5 ทาบริหารขอมือและนิ้ว

มือ
5 - ทากาวเทาแตะดานหนา

และดานขาง(ซาย-ขวา)
5 - ทายืดแขนไหล หลัง

สวนบน
3 2

6 ทาบริหารขอเทา-ทรงตัว 5 - กางแขนโยกตัว 4 - ทาบริหารเอวและลําตัว 5 -
7 ทาบริหารหัวไหลดานบน 5 - เหยียดปลายเทาแตะดาน

หนาและดานขาง
4 1 ทาบริการขอเทาทรงตัว 5 -

8 ทาบริหารหัวไหลขึ้น-ลง 5 - กาวแตะซาย-ขวา พรอม
เหวี่ยงแขน

5 - ทาบริหารกลามเนื้อคอ 5 -
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ตารางที่ 10  (ตอ)

การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย การผอนคลายรางกาย
ที่ ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได



ทํา
ไม

ได
 ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได



ทํา
ไม

ได
 ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได



ทํา
ไม

ได


9 ทาบริหารขอมือ แขนและ
หัวไหล

5 - ทรงตัวดานขาง 5 - ทาบริหารไหล,คอ 5 -

10 ทาบริหารสวนหลัง 5 - ยอยืดแอนตัว 5 - ทาบรหิารกลามเนือ้ตนแขน 5 -
11 ทาบริหารลําตัว 5 - ทาเหยียดแขนโยกตัว 5 - ทาบริหารไหล, ขอมือ,

ลําตัว
5 -

12 ทาบรหิารเอว หลงัและลาํตวั 5 - ทาเดนิเสนตรงหนาและหลงั 5 - ทาบริหารลําตัว, แขน 5 -
13 ทาหมุนขอมือขอเทา 5 - ทาชี้สลับขาง 5 - ทาบรหิารหัวไหลและแขน 5 -
14 ทาตั้งวงบนลาง 5 - ทาบรหิารลาํตวัและแขน 5 -
15 ทาบรหิารแขนไหลซาย-ขวา 5 - ทากอดและแกวงแขน 4 1
16 ทาเอียงตัวลูลม 5 -
17 ทาเอนตัวสลับแขน 5 -
18 ทาชูมือกมลงแตะพื้น 5 -
19 ทาเหยยีดแขนหนาขึน้-ลง 3 2
20 ทาวายน้ําบนบก 1 4

จากตารางที่ 10 ผลการทดลองทาออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 5 คน พบวา   
ทาการออกกาํลังกายทีผู่สูงอายทุกุคนโดยรวมทาํได ประกอบดวย การอบอุนรางกาย จาํนวน 13 ทา ผูสูงอาย ุ  
ทาํได จาํนวน 10 ทา การบรหิารรางกาย จาํนวน 20 ทา ผูสูงอายทุาํได จาํนวน 16 ทา และ การผอนคลาย
รางกาย จํานวน 15 ทา ผูสูงอายุทําได จํานวน 12 ทา  และพบวา ทาการออกกําลังกายที่ผูสูงอายุ       
ทําไมได ประกอบดวย การอบอุนรางกาย จาํนวน 3 ทา คอื ทากมเงยศรษีะ ทาหนัศรษีะ และทาขยายปอด
เนือ่งจากวาผูสูงอาย ุ เวยีนศรีษะ ตาลาย และมปีญหาเร่ืองขอคอเสือ่ม ทาขยายปอด ผูสูงอายบุางทาน        
มีปญหาเรื่องหัวไหลติด ทําไดไมเต็มที่ จึงเห็นวาไมเหมาะสมกับผูสูงอายุที่มีปญหาเกี่ยวกับหัวไหล
และขอคอ

ทาการบรหิารรางกายจาํนวน 20 ทา เมือ่นาํมาออกกาํลังกายผูสูงอายทุาํไดโดยรวม 16 ทา
และผูสูงอายุทําไมได 4 ทา ประกอบดวยทา เหยียดปลายเทาแตะดานหนาและดานขาง ทากางแขน
โยกตัว ทาเหยียดแขนหนาขึ้น-ลง และ ทาวายน้ําบนบก พบวาผูสูงอายุบางทาน ใชประสาทสัมผัส
เชน ขา และแขนไมสัมพันธกัน ยังมีการทรงตัวไมคอยดี ทําไดไมเต็มที่ และจับจังหวะเทาไมทัน
ดังนั้น ทาบริหารรางกาย 4 ทานี้ไมเหมาะกับผูสูงอายุที่มีปญหาเรื่องประสาทสัมผัส
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 การผอนคลายรางกาย พบวา การผอนคลายรางกายผูสูงอายุ ทําไดโดยรวม จํานวน 15
ทา และทาผอนคลายรางกายที่ผูสูงอายุทําไมได 3 ทา คือ ทาหมุนแขนหนาหลัง ทายืดแขนไหลหลัง
สวนบน และทากอดและแกวงแขน เนื่องจาก ผูสูงอายุมีปญหาเรื่องหัวไหลและแขน ทําใหทําได
ไมเต็มที่ ในทาการออกกําลังกายลักษณะนี้ ดังนั้นผูที่มีปญหาไหลและแขนไมควรบริหารรางกายใน
ทาแบบนี้

4.  ผลการทดลองทาการออกกําลังกายกับผูสูงอายุ 10 คน

ทาการออกกําลังกายบางทาจากผลการปฏิบัติผูสูงอายุไมสามารถทําไดเต็มที่ทุกคน 
เนื่องจากมีความยากเกินไป มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือมีอันตราย หรือบางทามีการใชประสาท
สัมผัสระหวางมือ เทา และการเคลื่อนไหว ทําทาไมคอยไดหรือตามไมทัน จึงคัดเลือกเฉพาะทา              
ที่ผูสูงอายุทุกคนทําไดจริง จากทาอบอุนรางกายจํานวน 10 ทา การอบอุนรางกาย 8 ทา การบริหาร
รางกาย จากจาํนวน 16 ทา เหลือทาบรหิารรางกายจาํนวน  13 ทา และทาการผอนคลายรางกาย 12 ทา
เหลือทาผอนคลายรางกายจํานวน 10 ทา รายละเอียดตามตารางที่ 11

ตารางที ่11  แสดงผลการทดลองใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายุ

การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย การผอนคลายรางกาย
ที่

ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได


ทํา
ไม

ได


ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได


ทํา
ไม

ได


ทาการออกกาํลงักาย

ทํา
ได


ทํา
ไม

ได


1 ทาเอนตัวไปดานขาง 10 - ทาศีรษะเคลื่อนไหว 10 - ทาบรหิารระบบหายใจ 10 -
2 ทาบริหารสวนหลัง 10 - ทาแกวงแขนขึ้น-ลง 10 - ทาบริหารคอ 10 -
3 ทาบริหารแขน ขอมือ

และนิ้วมือ
10 - ทาเดิน 4 มุม 10 - ทาบริหารเอวและลํา

ตัว
10 -

4 ทาบริหารลําตัวดานขาง 10 - ทาแตะขากาวชดิกาวชดิ 9 1 ทาบริการขอเทาทรงตัว 10 -
5 ทาบรหิารหัวไหลดานบน 10 - ทากาวเทาแตะดานหนา

และดานขาง(ซาย-ขวา)
8 2 ทาบรหิารกลามเนือ้คอ 9 1

6 ทาบริหารขอมือ แขน
และหัวไหล

8 2 ทากาวแตะซาย-ขวา
พรอมเหวี่ยงแขน

10 - ทาบริหารไหลคอ 10 -

7 ทาบริหารขอมือ และ
ขอเทา

10 - ทรงตัวดานขาง 10 - ทาบริหารกลามเนื้อ
ตนแขน

10 -

8 ทาบริหารลําตัว 10 - ทายอยืดแอนตัว 10 - ทาบริหารไหล, ขอ
มือ, ลําตัว

10 -
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ตารางที ่11  (ตอ)

การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย การผอนคลายรางกาย
ที่

ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได


ทํา
ไม

ได


ทาการออกกําลังกาย

ทํา
ได


ทํา
ไม

ได


ทาการออกกาํลงักาย

ทํา
ได


ทํา
ไม

ได


9 ทาบริหารเอวหลังและ
ลําตัว

9 1 ทาเหยียดแขนโยกตัว 10 - ทาบริหารลําตัว, แขน 10 -

10 ทาหมุนขอมือขอเทา 10 - ทาเดินเสนตรงหนา
และหลัง

9 1 ทาบริหารลําตัว 10 -

11 ทาชี้สลับขาง 10 - ทาบริหารหัวไหลและ
แขน

9 1

12 ทาตั้งวงบนลาง 10 - ทาทรงตัวเหยียดแขน 10 -
13 ทาบริหารแขนไหล

ซาย-ขวา
10 -

14 ทาเอียงตัวลูลม 10 -
15 ทาเอนตัวสลับแขน 10 -
16 ทาชูมือกมลงแตะพื้น 10 -

จากตารางที่ 11 พบวา ทาการออกกําลังกายที่ผูสูงอายุทําไดทุกคน คือทาอบอุนรางกาย 
จํานวน 8 ทา  ทาการบริหารรางกาย จํานวน 13 ทา และทาผอนคลายรางกาย จํานวน 10 ทา    

5. ผลการสรางตนแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติ สําหรับผูสูงอาย ุมรีายละเอยีด
ดังนี้

5.1 หลักการออกกําลังกายโดยใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สําหรับผูสูงอายุ มีดังนี้

5.1.1 ความถี ่ การใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติ สําหรับผูสูงอายุ
ใชเวลา 3 คร้ัง/สัปดาห

5.1.2 ความหนัก โดยพิจารณาจากการเตนของชีพจรสูงสุด (MHR) หลังการออก
กําลังกายของผูสูงอายุ ใชที่ระดับ 50-70%MHR
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5.1.3 ความนาน ใชระยะเวลาออกกาํลังกายประกอบดวย ขัน้การอบอุนรางกาย ใชเวลา
6 นาที ขั้นการบริหารรางกาย ใชเวลาเปน 4 ชวงดังนี้

สัปดาหที่ 1-2 ใชเวลา  22  นาที
สัปดาหที่ 3-4 ใชเวลา  28  นาที
สัปดาหที่ 5-6 ใชเวลา  34  นาที
สัปดาหที่ 7-8 ใชเวลา  40  นาที
ขั้นการผอนคลายรางกาย ใชเวลา 10 นาที

5.2 รูปแบบการออกกําลังกาย จากขอมูลผูวิจัยนํามาจดัดังนี้

5.2.1 ใชแบบไมเคลื่อนที่และออกกําลังกายเปนเซต โดย 1 เซต หมายถึง การออก
กําลังกายทาละ 8 จังหวะ โดยใชเกณฑการออกกําลังกายแบบแอโรบิค (อางถึงในศรีรัตนา  2543: 9)
กําหนดการออกกําลงกายลีลาการกาว เคลื่อนที่ตามจังหวะเพลง และจะฝกใหออกกําลังกาย แบบ
เปนจังหวะเปนทาและเปนชุด เพื่อใหกลามเนื้อทํางานในจังหวะตอเนื่อง

5.2.2 ทาทางการออกกําลังกาย แบงเปน 3 ขั้น คือ การอบอุนรางกาย จํานวน 8 ทา
การบริหารรางกาย จํานวน 13 ทา และ การผอนคลายรางกาย จํานวน 10 ทา

ขั้นท่ี 2  ผลการตรวจสอบตนแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

1. ผลการทดลองใชตนแบบการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ผูสูง
อายุ อายุระหวาง 65-70 ป จํานวน 4 กลุม ๆ  ละ 6 คน  ปฏิบัติกลุมละ  2 สัปดาห ปรากฏผลดังนี้

1.1 ความเหมาะสมของทาการออกกําลังกาย

1.1.1 ความเหมาะสมของทาอบอุนรางกายของผูสูงอายุ
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ตารางที่ 12  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของทาอบอุนรางกายของผูสูงอายุ

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4
ลําดับที่ ทาการอบอุนรางกาย

ทําได ไมได ทําได ไมได ทําได ไมได ทําได ไมได

1 ทาเอนตัวดานขาง 6 - 6 - 6 - 6 -

2 ทาบริหารสวนหลัง 6 - 6 - 6 - 6 -

3 ทาบริหารแขน ขอมือ
และนิ้วมือ

6 - 6 - 6 - 6 -

4 ทาบริหารลําตัวดานขาง 6 - 6 - 6 - 6 -

5 ทาบริหารหัวไหลดาน
บน

6 - 6 - 6 - 6 -

6 ทาบริหารขอมือ แขน
และขอเทา

6 - 6 - 6 - 6 -

7 ทาบริหารลําตัว 6 - 6 - 6 - 6 -

8 ทาบริหารขอมือ ขอเทา 6 - 6 - 6 - 6 -

จากตารางที่ 12 พบวาผูสูงอายุทุกคนทุกกลุม สามารถปฏิบัติทาอบอุนรางกายได
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1.1.2 ความเหมาะสมของทาบริหารรางกายของผูสูงอายุ

ตารางที่ 13  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของทาบริหารรางกายของผูสูงอายุ

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4
ลําดับที่ ทาบริหารรางกาย

ทําได ไมได ทําได ไมได ทําได ไมได ทําได ไมได
1 ทาศรีษะเคลื่อนไหว 6 - 6 - 6 - 6 -
2 ทายืนแกวงแขนขึ้น-ลง 6 - 6 - 6 - 6 -
3 ทาเดิน 4 มุม 6 - 6 - 6 - 6 -
4 ทาแตะซาย-ขวาพรอม

เหว่ียงแขน
6 - 6 - 6 - 6 -

5 ทาทรงตัวดานขาง 6 - 6 - 6 - 6 -
6 ทายอยืดแอนตัว 6 - 6 - 6 - 6 -
7 ทาเหยียดแขนโยกตัว 6 - 6 - 6 - 6 -
8 ทาช้ีสลับขาง 6 - 6 - 6 - 6 -
9 ทาตั้งวงบนลาง 6 - 6 - 6 - 6 -
10 ทาบริหารแขนไหล

ซาย-ขวา
6 - 6 - 6 - 6 -

11 ทาเอี่ยงตัวลูลม 6 - 6 - 6 - 6 -
12 ทาเอนตัวสลับแขน 6 - 6 - 6 - 6 -
13 ทาชูมือกมลงแตะพื้น 6 - 6 - 6 - 6 -

จากตารางที่ 13  พบวาผูสูงอายุทุกคนทุกกลุม สามารถทําได ทาบริหารรางกายไดทุกทา
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1.1.3 ความเหมาะสมของทาผอนคลายรางกายของผูสูงอายุ

ตารางที่ 14  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของทาผอนคลายรางกายของผูสูงอายุ

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4
ลําดับที่ ทาผอนคลายรางกาย

ทําได ไมได ทําได ไมได ทําได ไมได ทําได ไมได

1 ทาบริหารระบบหายใจ 6 - 6 - 6 - 6 -

2 ทาบริหารคอ 6 - 6 - 6 - 6 -

3 ทาบริหารเอวและลําตัว 6 - 6 - 6 - 6 -

4 ทาบริหารขอเทาทรงตัว 6 - 6 - 6 - 6 -

5 ทาบริหารไหลคอ 6 - 6 - 6 - 6 -

6 ทาบริหารกลามเนื้อ 6 - 6 - 6 - 6 -

7 ทาบริหารไหล ขอมือ
และลําตัว

6 - 6 - 6 - 6 -

8 ทาบริหารลําตัวและแขน 6 - 6 - 6 - 6 -

9 ทาบรหิารหวัไหลและแขน 6 - 6 - 6 - 6 -

10 ทาทรงตัวเหยียดแขน 6 - 6 - 6 - 6 -

จากตารางที ่14  พบวาผูสูงอายทุกุคนทกุกลุม สามารถทาํทาผอนคลายรางกายไดทกุทา

1.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ผลจากการแสดงความคิดเห็น และการสัมภาษณผูสูงอายุจํานวน 24 คน สรุปสาระ
สําคัญไดดังนี้

1.2.1ทาอบอุนรางกาย

1) ทาอบอุนรางกายมีความเหมาะสมกับวัย
2) สามารถทําทาตามที่กําหนดได ไมยุงยาก ซับซอน
3) รางกายไดเคลื่อนไหวทุกสวนอยางถูกวธีิ
4) ระยะเวลา อบอุนรางกายเหมาะสม
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1.2.2ทาบริหารรางกาย

1) ทาบริหารรางกาย เหมาะสม บริหารรางกายไดทุกสวน

2) สามารถทําตามที่กําหนดไดไมยุงยาก ซับซอน

3) มขีอจาํกดับางทาทีอ่าจเกดิอนัตราย ควรทาํตามความสามารถของแตละบคุคล
เชน การเขยงปลายเทา การชูมือกมแตะพื้น การแหงนศีรษะไปขางหลัง การโบกมือซาย-ขวาเหนือ
ศีรษะ เปนตน

4) เวลาสําหรับการบริหารรางกาย

กลุม 1 สวนใหญเหน็วาเวลานอยเกินไป ยังไมคอยรูสึกเหนื่อย
กลุม 2 สวนใหญเห็นวาเวลานอยถึงปานกลาง ตองการเพิ่มเวลา
กลุม 3 สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึกเหนื่อย
กลุม 4 สวนใหญเหน็วาเวลามคีวามเหมาะสม ทาํใหรูสึกเหนือ่ยคอนขางมาก

1.2.3  ทาผอนคลายรางกาย

1) สามารถผอนคลายกลามเนื้อไดทุกสวน
2) ทําใหคลายความเหนื่อย
3) ทําทาตามที่กําหนดได ไมยุงยากซับซอน

1.2.4 ขอคิดเห็นอื่น ๆ

1) การออกกาํลังกายตามรปูแบบการออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอาย ุทาํใหรางกาย
แข็งแรงขึ้น มีความคลองตัวดีขึ้น

2) การออกกําลังกายตามรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ทําให
อารมณดี ไมเครียด มองคนในแงดี ราเริงแจมใส สนุกเพลิดเพลิน



174

3) การออกกําลังกายตามรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ทําให
นอนหลับสบายขึ้น

1.3 ผลการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)

ตารางที่ 15  แสดงผลการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)

กลุมที่ 1 คา RPE เฉลี่ย ระดับ
1 2.17 คอนขางเบา
2 3.17 ปานกลาง
3 4.33 คอนขางหนัก
4 5.33 หนัก

จากตารางที่ 15  พบวา แตละกลุมมีคา RPE เฉลี่ย แตกตางกัน โดยกลุมที่ 4 มีคา RPE
เฉลีย่ระดบัหนกั กลุมที ่3 ระดบัคอนขางหนกั กลุมที ่2 ระดนัปานกลาง และกลุมที ่1 ระดบัคอนขางเบา

2. ผลการปรับปรุงรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
พิจารณาจากผลการทดลองใชจากผูสูงอายุ 4 กลุม กลุมละ 2 สัปดาห มีขอปรับปรุงดังนี้

2.1 ทาการอบอุนรางกาย จาํนวน 8 ทา ไดแก 1) ทาเอนตวัไปดานขาง 2) ทาบรหิารสวนหลัง 
3) ทาบรหิารแขน ขอมอืและนิว้มอื 4) ทาบรหิารลําตวัดานขาง  5) ทาบรหิารหวัไหลดานบน  6) ทาบรหิาร
ขอมอื แขนและขอเทา  7) ทาบรหิารลาํตวั  8) ทาบรหิารขอมอื ขอเทา ปฏิบตัทิาละ 8 คร้ัง ใชเวลา 6 นาที

2.2 ทาบริหารรางกาย จํานวน 13 ทา ไดแก  1) ทาศรีษะเคลื่อนไหว 2) ทายืนแกวงแขน
ขึน้-ลง 3) ทาเดนิ 4 มมุ 4) ทาแตะซาย-ขวาพรอมเหวีย่งแขน  5) ทาทรงตวัดานขาง 6) ทายอยดืแอนตวั
7) ทาเหยียดแขนโยกตัว 8) ทาชี้สลับขาง 9) ทาตั้งวงบนลาง 10) ทาบริหารแขนไหล ซาย-ขวา        
11) ทาเอี่ยงตัวลูลม  12) ทาเอนตัวสลับแขน 13) ทาชูมือกมลงแตะพื้น ปฏิบัติดังนี้
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สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 13 ทา ทาละ 2 เซต ใชเวลา  6 นาที
สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 13 ทา ทาละ 4 เซต ใชเวลา  12 นาที
สัปดาหที่ 5-6 จํานวน 13 ทา ทาละ 6 เซต ใชเวลา  18 นาที
สัปดาหที่ 7-8 จํานวน 13 ทา ทาละ 8 เซต ใชเวลา  24 นาที

2.3 ทาการผอนคลายรางกาย มี 10 ทา ไดแก  1) ทาบริหารระบบหายใจ 2) ทาบริหารคอ
3) ทาบริหารเอวและลําตัว 4) ทาบริหารขอเทาทรงตัว 5) ทาบริหารไหลคอ 6) ทาบริหารกลามเนื้อ
7) ทาบริหารไหล ขอมือ และลําตัว 8) ทาบริหารลําตัวและแขน 9) ทาบริหารหัวไหลและแขน         
10) ทาทรงตัวเหยียดแขน ปฏิบัติทาละ 8 เซต ใชเวลา 24 นาที

ขั้นท่ี 3  ผลการสรางคูมือการใชรูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

1. การสรางคูมือการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
มีองคประกอบของคูมือดังนี้

ช่ือเร่ือง คูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
คํานํา ชี้แจงมโนทัศน ผูสูงอายุกับการออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค    บอกคุณคาของคูมือการออกกําลังกาย
ขอบขายเนื้อหา

ตอนที ่1 รูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายุ
จุดประสงค

บทบาทของผูฝกสอนการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

ตอนที่ 2  การฝกตามโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
หลักปฏิบัติการออกกําลังกายตามโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุ
คูมือรูปแบบการออกกําลังกายแบบการบริหารกายสําหรับผูสูงอายุ

ตอนที่ 3  การปฏิบัติการออกกําลังกาย

ตอนที่ 4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบประเมินคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
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2. ผลการตรวจสอบคณุภาพของคูมอืโดยใชวธีิการ Focus Group เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม
ของคูมือดานเนื้อหา รูปแบบการนําไปใช   และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ดังนี้

ดานรูปแบบ

1. ปรับตัวอักษรในตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ที่ใชในคูมือใหมีขนาดใหญขึ้น

2. ปรับรูปภาพที่ใชประกอบเนื้อหาในคูมือใหสมบูรณชัดเจน

3. ปรับเปลีย่นภาษาทีใ่ชในคูมอืใหถูกตอง เหมาะสม และสือ่ความหมายไดชัดเจนยิง่ขึน้

4. ปรับปรุงการนําเสนอขอบขายเนื้อหาออกเปนตอน จัดลําดับเนื้อหาเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมตามคําแนะนํา

3. ผลการประเมินดัชนีสอดคลองรายขอของคูมือรูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุมีคาระหวาง 0.71 - 0.97  ซ่ึงมากกวา 0.50 แสดงวาคูมือมีความเหมาะ
สมและความสอดคลองสามารถนาํไปทดลองกอนนาํไปใชจริง (Pilot Study) รายละเอยีดในภาคผนวก  ง

ขั้นท่ี 4  ผลการทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
กอนนําไปใชจริง

1. ผลการทดลองใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
โดยนํารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุไปทดลองใชกับผูสูงอายุ
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน พบวา รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับผูสูงอาย ุ ทีผู่วจิยัสรางขึน้มคีวามเหมาะสมสามารถนาํไปหาประสทิธภิาพได เนือ่งจากรปูแบบ
ทาทางการออกกําลังกายไมยากเกินไป ผูสูงอายุสามารถปฏิบัติไดทุกดานเกิดความสนุกสนาน            
มีความตื่นตัวในการออกกําลังกาย ผูสูงอายุมารวมการออกกําลังทุกครั้ง ผลการวิเคราะหขอมูลจาก
การสังเกตสอบถามและสัมภาษณผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนใหญตองการออกกําลังกาย แตไมมีเวลา 
ไมมีใครมาสง ชอบออกกําลังกายและมีความสุข มีเพื่อนไดพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน และจากการสงัเกตการณปฏิบตักิารออกกาํลังกายตัง้แตเร่ิมตนจนจบตามกระบวนการ
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ออกกาํลังกาย ผูสูงอายไุมเกดิการบาดเจบ็ ดงันัน้สรปุไดวา ผลการทดลองใชรูปแบบการออกกาํลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต มีความเหมาะสม สามารถนําไปหาประสิทธิภาพได มีความสมบูรณพรอม
กอนนําไปทดลองใชจริง

2. ปรับปรงุรูปแบบการออกกาํลังกายฉบบัราง พรอมทีจ่ะนาํไปทดลองใชจริง ไดองคประกอบ
รูปแบบในรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงคของรูปแบบ

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยการออกกําลังกาย

หลักการออกกําลังกายโดยใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สําหรับผูสูงอายุ มีดังนี้

ความถี่  การใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต สําหรับผูสูงอายุ
ใชเวลา 3 คร้ัง/สัปดาห

ความหนัก โดยพิจารณาจากการเตนของชีพจรสูงสุด (MHR) หลังการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุ ใชที่ระดับ 50-70%MHR

ความนาน ใชระยะเวลาออกกําลังกายตอไปไมเกิน 30 นาที

รูปแบบการออกกําลังกาย

1.  ใชแบบไมเคลือ่นทีแ่ละออกกาํลังกายเปนเซต โดย 1 เซต หมายถงึ การออกกาํลังกาย
ทาละ 8 จังหวะ

2.  ทาทางการออกกําลังกาย แบงเปน 3 ขั้น คือ การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย
และ การผอนคลายรางกาย ดังนี้

การอบอุนรางกาย
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วัตถุประสงค

1.  เพื่อเตรียมสภาพรางกายของผูสูงอายุใหเกิดความพรอมในการที่จะออกกําลังกาย
และชวยปองกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลามเนื้อ เอ็น และขอตอในการเคลื่อนไหว

2. เพื่อเตรียมกลามเนื้อและระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกายใหพรอมที่จะทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงขอตอตาง ๆ เพื่อใหมีการคลองแคลวในการเคลื่อนไหว

ทาการอบอุนรางกาย มีจํานวน 8 ทา ดังนี้

1. ทาเอนตัวไปดานขาง
2.  ทาบริหารสวนหลัง
3. ทาบรหิารแขน ขอมือและนิ้วมือ
4. ทาบริหารลําตัวดานขาง
5. ทาบริหารหัวไหลดานบน
6. ทาบริหารขอมือและขอเทา
7. ทาบริหารลําตัว
8. ทาหมุนขอมือขอเทา

การปฏิบัติทาอบอุนรางกาย ทาละ 8 คร้ัง รวมเวลา 6 นาที

การบริหารรางกาย

วัตถุประสงค

เพือ่พฒันากลามเนือ้และสวนตาง  ๆของรางกายไดทาํงานยดืเหยยีดขอตอตาง ๆ ไดเคลือ่นไหว
ระบบตาง ๆ ในรางกาย มีการประสานงาน เชน สายตา มือ เทา และแขน การเคลื่อนไหวกระทํา
อยางตอเนื่อง ทําใหระบบไหลเวียนโลหิตทํางานมากขึ้น หัวใจเตนเร็วข้ึน
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ทาการบริหารรางกาย มีจํานวน 13 ทา ดังนี้

1. ทาคอเคลื่อนไหว
2.  ทายืนแกวงแขนขึ้น-ลง
3.  ทาเดิน 4 มุม
4. ทากาวแตะซาย-ขวา พรอมเหวี่ยงแขน
5. ทาทรงตัวดานขาง
6. ทายอยืดแอนตัว
7. ทาเหยียดแขนโยกตัว
8. ทาชี้สลับขาง
9. ทาตั้งวงบนลาง
10. ทาบริหารแขนไหลซาย-ขวา
11. ทาเอียงตัวลูลม
12. ทาเอนตัวสลับแขน
13. ทาชูมือกมลงแตะพื้น

การปฏิบัติทาการบริหารรางกาย ตามกําหนดดังนี้

สัปดาหที่ 1-2 ปฏิบัติทาละ 2 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 6 นาที
สัปดาหที่ 3-4 ปฏิบัติทาละ 4 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 12 นาที
สัปดาหที่ 5-6 ปฏิบัติทาละ 6 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 18 นาที
สัปดาหที่ 7-8 ปฏิบัติทาละ 8 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 24  นาที

การผอนคลายรางกาย

วัตถุประสงค

เพือ่ใหระบบตาง ๆ ของรางกายไดกลับคนืสูสภาพปกตเิหมอืนกบัในขณะกอนการทดลอง
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ทาการผอนคลายรางกาย    

มีจํานวน 10 ทา ดังนี้

1. ทาบริหารระบบหายใจ
2. ทาบริหารคอ
3. ทาบริหารเอวและลําตัว
4. ทาบริหารขอเทาทรงตัว
5. ทาบริหารไหล,คอ
6. ทาบริหารกลามเนื้อตนแขน
7. ทาบริหารไหล, ขอมือ, ลําตัว
8. ทาบริหารลําตัว, แขน
9. ทาบริหารหัวไหลและแขน
10. ทาทรงตัวเหยียดแขน

การปฏิบัติทาผอนคลายรางกาย  

ทาละ 10 คร้ัง รวมเวลา 10 นาที

แผนการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

1.  รูปแบบที่พัฒนานี้ใชระยะเวลาการออกกําลังกาย 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง

2.  กระบวนการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ตามระยะเวลา 8 สัปดาห มีดังนี้
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ตารางที่ 16  แสดงกระบวนการใชรูปแบบการออกกําลังเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

สัปดาหท่ี            ข้ันตอน รายการปฏิบัติ    เวลา

กอนใชรูปแบบ
การออกกําลังกาย

1. ปฐมนิเทศ
2. ประเมินคุณภาพชีวิต ความคลองตัวยืดหยุน

1-2 1.  การอบอุนรางกาย
2. การบริหารรางกาย
3. การผอนคลายรางกาย

ทาละ 8 ครั้ง
ทาละ 2 เซต
ทาละ 10 ครั้ง

  6 นาที
   6 นาที
 10 นาที
(22 นาที)

3-4 1.  การอบอุนรางกาย
2. การบริหารรางกาย
3. การผอนคลายรางกาย

ทาละ 8 ครั้ง
ทาละ 4 เซต
ทาละ 10 ครั้ง

   6 นาที
 12 นาที
 10 นาที
(28 นาที)

5-6 1.  การอบอุนรางกาย
2. การบริหารรางกาย
3. การผอนคลายรางกาย

ทาละ 8 ครั้ง
ทาละ 6 เซต
ทาละ 10 ครั้ง

  6 นาที
18 นาที
10 นาที
(34 นาที)

หลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 6

ประเมินคุณภาพชีวิต
ดานความรูสึกตอตนเอง  ความรูสึกตอชีวิต และ ความคลองตัวยืดหยุน

7-8 1.  การอบอุนรางกาย
2. การบริหารรางกาย
3. การผอนคลายรางกาย

ทาละ 8 ครั้ง
ทาละ 8 เซต
ทาละ 10 ครั้ง

  6 นาที
24 นาที
10 นาที
(40 นาที)

หลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 8

1. ประเมินคุณภาพชีวิต
ดานความรูสึกตอตนเอง  ความรูสึกตอชีวิต และ ความคลองตัวยืดหยุน
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ขั้นท่ี 5  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ
ผูสูงอายุ

1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 17   ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุของกลุมตัวอยาง

ความถี่อายุ
ชาย หญิง

รวม รอยละ

65 6 5 11 18.33
66 4 2 6 10.00
67 6 6 12 20.00
68 6 4 10 16.67
69 6 7 13 21.67
70 2 6 8 13.33
รวม 30 30 60 100.00

จากตารางที่   17   พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุมากที่สุด คือ 69  ป มีจํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 21.67 รองลงมาคืออายุ 67  ป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 20.00 สวนอายุที่มีกลุมตัว
อยางนอยที่สุด คือ 66 ป มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00

2. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

2.1 คุณภาพชีวิตดานความรูสึกตอตนเอง

ผลการประเมินคุณภาพชีวิตดานความรูสึกตอตนเอง กอนการทดลอง หลังการ
ทดลองสัปดาหที่  6 และหลังการทดลองสัปดาหที่  8 ปรากฏผลตามตารางที่  18-20



ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูสึกตอตนเอง ของผูสูงอายุกอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 8

กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 หลังการทดลองสัปดาหที่ 8
รายการ

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
1. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น 2.90 0.73 ปานกลาง 3.10 0.66 ปานกลาง 3.55 0.72 ดี
2. มั่นใจที่จะใหคนยอมรับหรือไมยอมรับ 2.73 0.74 ปานกลาง 3.08 0.70 ปานกลาง 3.47 0.73 ปานกลาง
3. มีความพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยูขณะนี้ 2.73 0.58 ปานกลาง 3.38 0.87 ปานกลาง 4.03 0.89 ดี
4. มีความรูสึกวามีความสุข 2.53 0.68 ดี 3.75 0.89 ดี 4.03 0.72 ดี
5. เขารวมกิจกรรมที่ตนถนัด 3.10 0.71 ปานกลาง 3.28 0.72 ปานกลาง 3.60 0.67 ดี
6. มีความพยายามในการทํากิจกรรมที่ตนสนใจโดยไมเบื่อหนาย 2.83 0.83 ปานกลาง 3.32 0.91 ปานกลาง 3.73 0.74 ดี
7. สามารถตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง 2.90 0.99 ปานกลาง 3.58 0.91 ดี 3.90 0.71 ดี
8. ยังกังวลอยูบางในบางเรื่องที่มากระทบตนเอง 2.83 0.83 ปานกลาง 3.07 0.76 ปานกลาง 3.53 0.68 ดี
9. ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.37 0.72 ดี 4.47 0.62 ดี 4.47 0.63 ดี
10. รับรูเหตุการณขาวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางปกติไมกังวล 1.77 0.82 พอใช 1.62 0.67 พอใช 1.67 0.66 พอใช
11. แตงตัวถูกกับสภาพจริง 3.80 0.61 ดี 4.07 0.58 ดี 4.30 0.65 ดี
12. ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไดไมปลอยอารมณ 3.43 0.82 ปานกลาง 3.73 0.78 ดี 3.77 0.90 ดี
13. การปรับตัวเขากับสิ่งที่ไมคุนเคยไดงาย 3.20 0.66 ปานกลาง 3.57 0.87 ดี 3.60 0.77 ดี
14. สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 3.73 0.69 ดี 4.02 0.75 ดี 4.40 0.67 ดี

รวม 3.06 1.01 ปานกลาง 3.43 0.61 ปานกลาง 3.70 0.98 ดี
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จากตารางที ่ 18  พบวา ความรูสึกตอตนเอง กอนการทดลอง และหลงัการทดลอง
สัปดาหที ่ 6 ในภาพรวมของผูสูงอายอุยูในระดบัปานกลาง คอืมคีาเฉลีย่เทากบั  3.06 และ 3.43 ตามลาํดบั
สวนหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.70

เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีรายละเอียดดังนี้

กอนการทดลองพบวา  ยนิดรัีบฟงความคดิเหน็ของผูอ่ืนมคีาเฉลีย่สูงสดุ คอื 4.37 รอง
ลงมาคือ แตงตวัถูกกบัสภาพจรงิ มคีาเฉลีย่ เทากบั 3.80 และ สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมคีวามสขุ มี
คาเฉลีย่เทากับ 3.73 ตามลําดับ สวนการรับรูเหตุการณ ขาวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อยางปกติไมกังวล มี    
คาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 1.77

หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 พบวา ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
4.47 รองลงมาคือ แตงตัวถูกกับสภาพจริง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.07 และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสขุ มคีาเฉล่ียเทากบั 4.02 สวนการรบัรูเหตกุารณขาวตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยางปกตไิมกงัวล มี
คาเฉลีย่นอยที่สุดเทากับ 1.62

หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 พบวา ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
4.47 รองลงมาคือ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.40 และแตงตัวถูก
กับสภาพจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ตามลําดับ  สวนการรับรูเหตุการณขาวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อยาง
ปกติไมกังวลมีคานอยที่สุดเทากับ 1.67

2.2   คุณภาพชีวิตดานความรูสึกตอชีวิต

ผลการประเมินคุณภาพชีวิตดานความรูสึกตอชีวิต กอนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 ปรากฏผลแสดงในตารางที่ 19



ตารางที่ 19 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความรูสึกตอชีวติ ของผูสูงอายกุอนการทดลอง หลังการทดลองสปัดาหที ่6  และหลงัการทดลองสปัดาหที ่8

กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 หลังการทดลองสัปดาหที่ 8
รายการ

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
1. ไมมีอาการปวดเมื่อย 2.22 1.08 พอใช 2.67 1.05 ปานกลาง 3.28 0.76 ปานกลาง
2. ระบบรางกายปกติ เชน ทองไมผูก 2.35 0.94 ปานกลาง 2.73 0.98 ปานกลาง 3.13 0.97 ปานกลาง
3. ขอตอไมยึดติดไมเจ็บ 2.48 0.79 พอใช 3.03 0.96 ปานกลาง 3.43 0.77 ปานกลาง
4. สบายใจ 3.33 0.66 ปานกลาง 3.57 0.86 ดี 3.93 0.78 ดี
5. รูสึกหมดกังวล 2.60 0.92 ปานกลาง 3.03 0.96 ปานกลาง 3.67 0.92 ดี
6. การทรงตัวดีขึ้น 2.42 0.85 พอใช 3.13 1.04 ปานกลาง 3.83 0.91 ดี
7. ชอบที่จะออกกําลังกายเพื่อใหตนเองแข็งแรงเสมอ 2.98 1.07 ปานกลาง 3.70 0.75 ดี 4.03 0.76 ดี
8. เดินทางไมตองพึ่งคนอื่น 2.93 0.97 ปานกลาง 3.47 0.90 ปานกลาง 4.00 0.79 ดี
9. สามารถทาํกิจกรรมตาง ๆ ได ดวยตนเอง 2.98 1.07 ปานกลาง 3.77 0.86 ดี 4.07 0.81 ดี
10. ชอบที่จะพูดคุยและสนทนากับผูอื่น 3.05 1.00 ปานกลาง 3.90 0.86 ดี 4.23 0.77 ดี
11. สบายใจที่จะมีสวนรวมกับผูอื่นในกิจกรรมตาง ๆ 3.10 0.88 ปานกลาง 3.73 0.83 ดี 4.03 0.72 ดี
12. ความคลองตัวของรางกาย 2.90 0.93 ปานกลาง 3.67 0.76 ดี 3.80 0.66 ดี
13. ชอบมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น รูสึกวามีความสุข 3.15 0.98 ปานกลาง 4.13 0.82 ดี 4.20 0.71 ดี
14. มีความตื่นตัวตลอดเวลา 2.80 0.86 ปานกลาง 3.67 0.88 ดี 3.98 0.83 ดี

รวม 2.81 0.98 ปานกลาง 3.45 0.98 ดี 3.84 0.85 ดี
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จากตารางที่ 19  พบวา ความรูสึกตอชีวิต กอนการทดลอง ในภาพรวมของผูสูงอายุ
อยูในระดับปานกลาง คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 สวนหลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการ
ทดลองสัปดาหที่ 8 อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.45 และ 3.84 ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีรายละเอียดดังนี้

กอนการทดลอง พบวา สบายใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.33 รองลงมาคือ ชอบมี      
ปฏิสัมพนัธกบัผูอ่ืน รูสึกวามคีวามสขุ มคีาเฉลีย่ เทากบั 3.15 และสบายใจทีม่สีวนรวมกบัผูอ่ืนในกจิกรรม
ตาง ๆ   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 ตามลําดับ สวน ไมมีอาการปวดเมื่อย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.22

หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 พบวา ชอบมปีฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รูสึกวามีความสุข มี
คาเฉลี่ยสูงสุดดคือ 4.13 รองลงมาคือ ชอบที่จะพูดคุย และสนทนากับผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 
และสามารถทาํกจิกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง มคีาเฉลีย่เทากบั 3.77 ตามลาํดบั สวนไมมอีาการปวดเมือ่ย
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 2.67

หลังการทดลองสปัดาหที่ 8  พบวา ชอบที่จะพูดคุยและสนทนากับเพื่อน มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ 4.23 รองลงมาคือ ชอบมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รูสึกวามีความสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และ
สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ตามลําดับ สวน ระบบรางกายปกติ 
เชน ทองไมผูก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 3.13

2.3 คุณภาพชีวิตดานความคลองตัวยืดหยุน

ผลการทดสอบคณุภาพชวีติดานความคลองตวัยดืหยุนกอนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 ปรากฏผลตามตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความคลองตวัยดืหยุนของผูสูงอาย ุกอน
                       การทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาห 8

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 6

หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 8รายการ

X S.D. X S.D. X S.D.
เดินสลับกรวย 8 ฟุต 5.82 1.10 4.95 0.98 4.37 0.88
นั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้ 4.20 3.91 4.35 3.75 4.37 0.88
ความออนตัวของหัวไหล -9.02 8.39 -7.35 8.16 -5.68 7.92
การเอี้ยวตัว-แตะ 7.33 4.26 9.52 4.18 11.15 3.94

จากตารางที ่ 20  พบวาแบบทดสอบความคลองตวัยดืหยุนของผูสูงอาย ุในภาพรวม พบวา
เดินสลับกรวย 8 ฟุต กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.82 นาที หลังการทดลองสัปดาหที่ 6
มีคาเฉลี่ย 4.95 นาที และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 นาที  การนั่ง-กม-แตะ
ปลายเทาบนเกาอี้ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 นาที หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ย
4.35 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37  ความออนตัวของหัวไหล  กอนการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ -9.02 หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ย -7.35 ซม. และหลังการทดลอง
สัปดาหที ่8 มคีาเฉลีย่เทากบั -5.68 ซม. และการเอีย้วตวั-แตะ กอนการทดลองมคีาเฉลีย่เทากบั 7.33 ซม.
หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ย 9.52 ซม. และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยเทากับ
11.15 ซม.

3. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนและการทดสอบความแตกตางเปนรายคู คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุภายในกลุม กอนการออกกําลังกาย หลังการออกกําลังกายสัปดาหที่ 6 และหลังการ
ออกกําลังกายสัปดาหที่ 8  ปรากฏ ตามตารางที่  21



ตารางที่ 21 การวิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

ความแปรปรวน

df SS MS
รายการ

ระ
วาง

หก
ลุม

ภา
ยใน

กล
ุม

รว
ม

ระ
หว

างก
ลุม

ภา
ยใน

กล
ุม

รว
ม

ระ
หว

างก
ลุม

ภา
ยใน

กล
ุม F P-Value

1. ความรูสึกตอตนเอง 2 177 179 2478.10 2656.45 5134.55 123905 15.01 82.56 .000*
2. ความรูสึกตอชีวิต 2 177 179 6159.81 4865.50 11025.31 3079.91 27.49 112.04 .000*
3. ความคลองตัวยืดหยุน

- การเดินสลับกรวย 8 ฟุต 2 177 179 65.24 175.48 240.73 32.62 .99 32.90 .000*
- การนั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้ 2 177 179 516.90 2404.90 2921.80 258.45 13.59 19.05 .000*
- การวัดความออนตัวของหัวไหล 2 177 179 333.33 11781.62 12114.95 166.67 66.56 2.50 .000*
- การเอี้ยวตัวแตะ 2 177 179 440.03 3019.67 3460.00 220.12 17.06 12.90 .000*

*P < .05
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จากตารางที ่21  พบวา คณุภาพชวีติของผูสูงอาย ุกอนการทดลอง หลังการทดลองสปัดาหที ่6
และหลงัการทดลองสปัดาหที ่8  มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัยิง่ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุรายการ
จึงนําคาเฉลี่ยไปทดสอบความแตกตางเปนรายคู ผลปรากฏตามตารางที่ 22

ตารางที่ 22  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเปนรายคูภายในกลุม
                    ของกอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

การทดสอบ X
กอนการ
ทดลอง

หลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 6

หลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 8

ความรูสึกตอตนเอง
กอนการทดลอง 3.06 - - 5.25*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 3.43 9.05* - 9.05*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 3.70 - - -

ความรูสึกตอชีวิต
กอนการทดลอง 2.81 - - 8.55*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 3.45 14.23* - 14.23*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 3.84 - - -

ความคลองตัวยืดหยุน
  การเดินสลับกรวย 8 ฟุต

กอนการทดลอง 5.82 - - .87*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 4.98 1.47* - 1.47*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 4.37 - - -

การนั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้
กอนการทดลอง 4.20 - - 2.15*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 4.35 4.15* - 4.15*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 4.37 - - -

ความออนตัวของหัวไหล
กอนการทดลอง -9.02 - - 1.67*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 -7.35 3.33* - 3.33*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 -5.68 - - -
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ตารางที่ 22  (ตอ)

การทดสอบ X
กอนการ
ทดลอง

หลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 6

หลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 8

การเอี้ยวตัวแตะ
กอนการทดลอง 7.33 - - 2.18*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 9.52 3.82* - 3.82*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 11.15 - - -

* P < .05

จากตารางที ่ 22  พบวา คาเฉลีย่คณุภาพชีวติของผูสูงอาย ุ แตกตางกนัทกุคู ทกุรายการ
ทดสอบ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดังนี้

หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยสูงกวาหลังการทดลองสัปดาหที่ 6

4. ผลการประเมนิคาความหนกัในการออกกาํลังกายจากการรบัรูทางสมัผัส Rating of perceived
exertion (RPE)



191

ตารางที่ 23  แสดงผลการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส  (RPE)

ระยะเวลาทดลอง คา RPE  เฉลี่ย ระดับ

หลังการทดลองครั้งแรก 2.18 คอนขางเบา
หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 3.93 ปานกลาง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 5.32 คอนขางหนัก

จากตารางที่ 23 พบวาผลการประเมินคาการออกกําลังกายจากการสัมผัสรู (RPE) หลังการ
ทดลองครัง้แรก มคีาเฉลีย่ 2.18 ระดบัประเมนิคอื คอนขางเบา หลังการทดลองสปัดาหที ่6 มคีาเฉลีย่ 3.93 
ระดับประเมินคือ ปานกลาง และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ย 5.32 ระดับประเมินคือ         
คอนขางหนัก

ขั้นท่ี 6  ผลการขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ผลการประเมินการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
จากอาสามัครขยายผล ปรากฎดังตอไปนี้

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 24  ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุของกลุมขยายผล

ความถี่
อายุ

ชาย หญิง
รวม รอยละ

65 2 2 4 16.00
66 - 2 2 08.00
67 2 2 4 16.00
68 1 2 3 12.00
69 3 3 6 24.00
70 2 4 6 24.00
รวม 10 15 25 100.00
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จากตารางที ่ 24  พบวา กลุมขยายผล สวนใหญอาย ุ69 และ 70 ป คอื มจีาํนวนอยางละ 6 คน
คดิเปนรอยละ 24.00 รองลงมาอาย ุ 65  และ 67 ป คดิเปนรอยละ 16.00 และสวนอายทุีม่กีลุมขยายผล
นอยที่สุดคือ 66 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 08.00

2. ผลการวิเคราะหความแปรปรวน และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ความคลองตัว
ยืดหยุนของผูสูงอายุกลุมขยายผล กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลอง
สัปดาหที่ 8 ปรากฏตามตารางที่ 25
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ตารางที่ 25  การวิเคราะหความแปรปรวนความคลองตัวยืดหยุนของผูสูงอายุ กลุมขยายผล กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลอง

                    สัปดาหที่ 8

ความแปรปรวน

df SS MS
ความคลองตัวยืดหยุน

ระ
วาง

หก
ลุม

ภา
ยใน

กล
ุม

รว
ม

ระ
หว

างก
ลุม

ภา
ยใน

กล
ุม

รว
ม

ระ
หว

างก
ลุม

ภา
ยใน

กล
ุม

F P-Value

 การเดินสลับกรวย 8 ฟุต 2 72 74 26.35 74.00 100.35 13.17 1.03 12.817 .000*

 การนั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้ 2 72 74 266.91 1332.48 1599.39 133.45 18.51 7.211 .000*

 การวัดความออนตัวของหัวไหล 2 72 74 169.52 5797.76 5967.28 84.76 80.52 1.053 .000*

 การเอี้ยวตัว-แตะ 2 72 74 188.99 1232.40 1421.40 94.49 17.12 5.521 .000*

*P < .05
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จากตารางที่ 25 พบวา ความคลองตัวยืดหยุนของผูสูงอายุ กอนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาหที ่6 และหลงัการทดลองสปัดาหที ่8 มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัยิง่ทางสถติทิีร่ะดบั .01
ทุกรายการ จึงนําคาเฉลี่ยไปทดสอบความแตกตางเปนรายคู ผลปรากฏตามตารางที่ 26

ตารางที่ 26  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย ความคลองตัวยืดหยุน ผูสูงอายุเปนรายคูภายใน
                    กลุมของ กลุมขยายผล กอนการทดลอง หลังการทดลองสปัดาหที ่6 และ หลังการทดลอง
                      สัปดาหที่ 8

การทดสอบ X
กอนการ
ทดลอง

หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 6

หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 8

การเดินสลับกรวย 8 ฟุต
กอนการทดลอง 5.68 - - .88*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 4.80 -.56* - 1.44*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 4.24 - - -

   การนั่ง-กมตัวแตะปลายเทาบนเกาอี้
กอนการทดลอง 3.48 - - 22.68
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 5.44 1.92* - 4.60*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 7.36 - - -

การวัดความออนตัวของหัวไหล
กอนการทดลอง -8.24 - - 1.96*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 -6.28 1.72* - 3.68*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 -4.56 - - -

การเอี้ยวตัวแตะ
กอนการทดลอง 5.80 - - 2.16*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 6 7.96 1.72* - 3.88*
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 9.56 - - -

* P < .05
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จากตารางที่ 26 พบวา คาเฉลี่ยความคลองตัวยืดหยุนของผูสูงอายุกลุมขยายผล แตกตางกัน
ทุกคู ทุกรายการทดสอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยสูงกวาหลังการทดลองสัปดาหที่ 6

3. ผลการประเมนิความเหมาะสมของคูมอื จากการใชผูนาํกลุมขยายผลรายละเอยีดตาม ตารางที ่27

ตารางที่ 27  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือจากผูนํากลุมขยายผล

รายการ X S.D. ระดับความเหมาะสม
ดานรูปแบบ

1. ตัวอักษรอานงายชัดเจน 2.60 .89 มาก
2. รูปภาพประกอบมีความชัดเจน 3.00 .00 มาก
3. ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 2.60 .55 มาก
4. รูปแบบการนําเสนอเปนเรื่อง ๆ ชัดเจน 3.00 .00 มาก

ดานเนื้อหา
5. กําหนดวัตถุประสงคไวชัดเจน 2.60 .89 มาก
6. ระบขุอบขายเนือ้หาครอบคลมุตามวตัถุประสงค 2.60 .89 มาก
7. มีรายละเอียดตรงกับเรื่องที่ศึกษา 2.60 .89 มาก
8. นาํขอมลูรายละเอยีดในคูมอืไปประยกุตใชได 2.60 .89 มาก

ดานการนําไปใช
9. ระบุขั้นตอนวิธีปฏิบัติชัดเจน 3.00 .00 มาก

10. ศึกษาคูมือแลวสามารถปฏิบัติตามได 3.00 .00 มาก
11. สามารถนําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
2.60 .55 มาก

2.75 .55

จากตาราง 27  ผูนํากลุมขยายผล เห็นวาในภาพรวมคูมือมีความเหมาะสมระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 2.75 และเมื่อพิจารณาเปนรายการก็อยูในระดับเหมาะสมมากทุกรายการ
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ขั้นท่ี 7  ผลการจัดทําคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ฉบับสมบูรณ

ผลการจัดทําคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุฉบับ
สมบูรณปรากฏดังนี้

1. ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมือรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุฉบับสมบูรณปรากฏตามตารางที่ 30

ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมอืรูปแบบการออกกาํลังกาย
                        เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุโดยวิธีการสัมมนากลุม (Focus Group)

ความคิดเห็น

ลําดับท่ี ประเด็น
สอด
คลอง

+1

ไม
แนใจ

0

ไม
สอดคลอง

-1

ระดับ
ความ
สอด
คลอง
IOC

โปรดระบุรายการที่ตองปรับปรุง

1 วัตถุประสงคของคูมือ 16 - - 1.0
2 ขอบขายเนื้อหา 16 - - 1.0 เปลีย่นชือ่ทาอบอุนรางกาย ทา 1 3 6 และ 8

เปลี่ยนชื่อทาผอนคลายรางกาย ทา 5
7 และ 8

3 ทาอบอุนรางกาย จาํนวน 8 ทา
1) ทาเอนตัวไปดานขาง 15 1 - 0.94 เปลี่ยนชื่อเปน ทาเอนตัวไปดานขาง
2) ทาบริหารสวนหลัง 15 1 - 0.94 เปลี่ยน ขาสวนบนเปนขาดานหลัง
3) ทาบริหารแขนขอมือและ
    นิ้วมือ

16 - - 1.0 เปลี่ยน ชื่อทาเปน ทาบริหารแขน มือ
และนิ้วมือ ตัดคําวา “ขอ” ออก

4) ทาบริหารลําตัวดานขาง 16 - - 1.0
5) ทาบริหารหัวไหลดานบน 16 - - 1.0 ความแข็งแรงของกลามเนื้อ upper 

trapezius และตัดคําวา “ขอ” ออก
6) ทาบรหิารขอมอืและขอเทา 16 - - 1.0
7)  ทาบริหารลําตัว 16 - - 1.0
8)  ทาหมุนขอมือขอเทา 15 1 - 0.94 เปลี่ยนชื่อทาเปน ทาหมุนขอมือและ

ขอเทา
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ตารางที่ 28  (ตอ)

ความคิดเห็น
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โปรดระบุรายการที่ตองปรับปรุง

4 การบริหารรางกาย จํานวน 13
ทา ดังนี้
1) ทาคอเคลื่อนไหว 15 1 - 0.94 วตัถปุระสงค พฒันาความออนตวัของ

ศรีษะเปลีย่นเปน พฒันาความออนตวัของ
คอ
การหมุนคอ เปลี่ยนเปน การเอียงคอ
เปลี่ยน spienius เปน sterno
didomustoid และ upper  trapezius

2) ทาแกวงแขนขึ้น-ลง 16 - - 1.0 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

3) ทาเดิน 4 มุม 15 1 - 0.94 วัตถุประสงค เพิ่มเปน พัฒนาความ
แข็งแรงกลามเนื้อ ขา และ แขน
เปลี่ยนยืดเปนยึด

4) ทากาวแตะซาย-ขวา
พรอมเหวี่ยงแขน

16 - - 1.0 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

5) ทาทรงตัวดานขาง 16 - - 1.0 วัตถุประสงค เพิ่มเปนพัฒนาการทรง
ตัวและความแข็งแรง
เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

6) ทายอยืดแอนตัว 15 1 - 0.94 วัตถุประสงค เพิ่มเปนพัฒนาความ
ออนตวัและความแขง็แรงกลามเนือ้ขา
เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

7) ทาเหยียดแขนโยกตัว 16 - - 1.0 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

8) ทาชี้สลับขาง 16 - - 1.0 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

9) ทาตั้งวงบนลาง 16 - - 1.0 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

10) ทาบริหารแขนไหลซาย-
      ขวา

16 - - 1.0 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

11) ทาเอียงตัวลูลม 15 1 - 0.94 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา
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ตารางที่ 28  (ตอ)

ความคิดเห็น

ลําดับท่ี ประเด็น
สอด
คลอง

+1

ไม
แนใจ

0

ไม
สอดคลอง

-1

ระดับ
ความ
สอด
คลอง
IOC

โปรดระบุรายการที่ตองปรับปรุง

12) ทาเอนตัวสลับแขน 16 - - 1.0 เปลี่ยน กําลังขา เปนความแข็งแรง
ของขา

13)  ทาชูมือกมลงแตะพื้น 15 1 - 0.94 วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัว
ของกลามเนื้อหลังสวนลาง

5 การผอนคลายรางกาย
จํานวน 10 ทา ดังนี้
1) ทาบริหารระบบหายใจ 15 1 - 0.94
2) ทาบริหารคอ 15 1 - 0.94
3) ทาบริหารเอวและลําตัว 16 - - 1.0
4) ทาบริการขอเทาทรงตัว 16 - - 1.0
5) ทาบริหารไหล,คอ 16 - - 1.0 เปลี่ยนชื่อทา เปน ทาบริหารไหล

และคอ
6) ทาบริหารกลามเนื้อ
      ตนแขน

16 - - 1.0

7) ทาบริหารไหล, ขอมือ,
      ลําตัว

16 - - 1.0 เปลี่ยนชื่อทาเปนบริหารไหล ขอมือ
และลําตัว

8) ทาบริหารลําตัว, แขน 16 - - 1.0 เปลี่ยนชื่อทาบริหารลําตัวและแขน
เพิ่มหมายเหตุอยางนอยระดับหนา
แขง

9)ทาบริหารหัวไหลและแขน 16 - - 1.0
10) ทาทรงตัวเหยียดแขน 15 1 - 0.94 เพิ่มหมายเหตุ ดวยวา จังหวะที่มีการ

งอเขา เขาไมใหเลยปลายเทา จะเกิด
การบาดเจ็บของเอ็นได

จากตารางที่ 28 ผูเชี่ยวชาญเห็นวาคูมือมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอง โดยมีคาดังนี้ 
ความสอดคลองเทากับ .94 และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
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2. ตั้งชื่อการปฏิบัติทาการบริหารรางกาย เพิ่มดังนี้

สัปดาหที่ 1-2 “เตรียมพรอมรางกาย” ปฏิบัติทาละ 2 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 6 นาที
สัปดาหที่ 3-4 “ขยายชวงเวลา”    ปฏิบัติทาละ 4 เซต จํานวน 13 ทา  ใชเวลา 12 นาที
สัปดาหที่ 5-6 “คนหาความมั่นใจ” ปฏิบัติทาละ 6 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 18 นาที
สัปดาหที่ 7-8  “สดใสชีวิตยั่งยืน” ปฏิบัติทาละ 8 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 24  นาที

3. ผลการปรับปรุงแกไขคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ          
ผูสูงอายุ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเปนคูมือฉบับสมบูรณ รายละเอียดตามภาคผนวก

4. ผลการเขยีนรายงานการพฒันารปูแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสําหรับ       
ผูสูงอายุ  มีองคประกอบการเขียนรายงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้

บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัยและขอวิจารณ
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

ขอวิจารณ

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม       
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดยทําการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ในการวิจัยคร้ังนี้         
ผูวิจัยไดวิจารณผลการทดลองดังนี้

จากผลการวิจัยพัฒนารูปแบบในครั้งนี้ผูวิจัย จะพิจารณาเปน 3 ประเด็น คือ ดานความรูสึก
ตอตนเอง ดานความรูสึกตอชีวิตและดานความคลองตัวยืดหยุน
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ดานความรูสึกตอตนเองของผูสูงอายุกอนการทดลองอยูในระดับปานกลาง หลังการ
ทดลองสัปดาหที่ 6 และ 8 สัปดาห พบวา อยูในระดับ ดี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุกับรูปแบบการ
ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุที่ผูวิจัยพัฒนา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานความรูสึกตอตนเองไดในสัปดาหที่ 8 แสดงวาตองทําถึง 8 สัปดาห มีความแตกตางอยางมี      
นัยสําคัญ แตมีขอสังเกตวา ความมั่นใจที่จะใหคนยอมรับหรือไมยอมรับ และการรับรูเหตุการณขาว
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางปกติไมกังวล อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจเปนไปไดวา รูปแบบการพัฒนา         
จะเนนอยูกบัความคลองตวัยดืยหยุนมากกวา ถาหากวาจะทาํใหเกดิความเปนไปไดมากขึน้ อาจตองมี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวคิดการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราว และเหตุการณตาง ๆ รวมดวย สวน
ความรูสึกตอตนเองที่ดีขึ้นในสัปดาหที่ 8 ซ่ึงจะไปชวยสนับสนุนความสามารถในความสามารถ        
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน ของความสามารถรูสึกตอตนเอง สวนดานความพึงพอใจ
กับชีวิต ความพยายามในการทํากิจกรรม การลดความกังวล การควบคุมพฤติกรรม และการปรับตัว
มีคะแนนเปลี่ยนแปลงสูระดับดี อยางนอย แสดงใหเห็นวา รูปแบบการอออกกําลังกายในการวิจัย
คร้ังนี้ สามารถพัฒนาความรูสึกตอตนเองดีขึ้น ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ เฉก (2532: 
23-26) กลาววา การออกกําลังกายจะทําใหผูสูงอายุมีจิตใจที่ดี มีความสุข สดชื่นและกระตือรือรน       
ที่จะทํากิจกรรมไดอยางตอเนื่องและจากการวิจัยของ สุทธิชัย (2536: 178) เห็นดวยวา การที่ผูสูง
อายุดํารงชีวิตอยางมีความสุขไดนั้น สมรรถภาพทางกายและการออกกําลังกายจัดเปนองคประกอบ         
ที่สําคัญ เพื่อชลอการเปลี่ยนแปลง และชวยใหปราศจากความเจ็บปวยจากโรคภัย ผูสูงอายุมีความ
กระฉับกระเฉง มีสมรรถภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ สามารถทําประโยชนใหแกสังคมไดตอไปอีก

ดานความรูสึกตอชีวิตของผูสูงอายุ จากผลการวิจัย ความรูสึกตอชีวิต พบวา สวนใหญ
เปลี่ยนไปสูระดับดี ในสัปดาหที่ 8 จากผลอาการปวดเมื่อย ระบบรางกาย และการเคลื่อนไหวของ
ขอตออยูในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจเปนไปไดวา รูปแบบที่พัฒนาจะเนนถึงความคลองตัวยืดหยุน 
โดยรูปแบบไมมีการประเมินสุขภาพ ที่เปนประเด็นปญหา อาจเนื่องจากการเปนผูสูงอายุเกี่ยวกับ 
อาการปวดเมื่อย ทองผูก ขอยึดติด ซ่ึงมีผลทําใหผูที่เขารวมกระบวนการไมมีการเปลี่ยนแปลง และ
จากผลการทดสอบประเมนิความคลองตวัยดืหยุน พบวา แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั แตมขีอสังเกตวา
คาคะแนนเฉลีย่จะลดลงทลีะนอย แตกตางอยางมนียัสําคญั แตมขีอสังเกตวา คาคะแนนเฉลีย่ จะลดลง
ทลีะนอย ซ่ึงเปนไปไดวา จะตองใชเวลาในการออกกาํลังกาย ใหมากกวา 8 สัปดาห ซ่ึงสอดคลองกบั
อดิสร (2529: บทคัดยอ) ทําการวิจัยโดยใชเวลาในการฝก 10 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน พบวา        
กอนการทดลองกบัหลังการทดลอง มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคหัญ ทีร่ะดบั .01 และสอดคลองกบั
สกุล (2537: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการออกกําลังกายใชเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ผลวิจัยพบวา 
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การออกกําลังกายมีผลทําใหสมรรถภาพของรางกายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและจากทฤษฎีผูสูงอายุ 
เกีย่วกบัการมกีจิกรรมรวมกนั Havighurst (อางถงึใน สุดใจ, 2542: 42) ซ่ึงทฤษฎช้ีีใหเหน็วา กจิกรรม        
ที่จัดควรจัดใหเหมาะสมกับกระบวนการความสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมใหสภาวะรางกาย จิตใจ และ
สังคมดีมากขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นและความรูสึกตอชีวิตของผูสูงอายุจะดีขึ้น สงผลใหอยูในสังคม
อยางมีคุณภาพ

แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลองพบวา เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงแสดงวาจากรูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Thomdike คือ ตองมีการออกกําลังกายบอยๆ  หรือปฏิบัติ
ซํ้าจนเกดิความชาํนาญ จะสงผลใหเกดิการพฒันาขึน้และจากผลการทดลองแสดงใหเหน็วา เวลา         
ระยะเวลา ถามีการฝกมากขึ้นจะสงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น

การกําหนดความหนักของรูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาทุกระบบของรางกาย          
เปนสวนหนึง่ของการพฒันาสมรรถภาพและสขุภาพผูสูงอาย ุ รูปแบบการออกกาํลังกายทีม่คีวามหนกั
ความถี่ และระยะเวลาของการออกกําลังกายที่เพียงพอ จะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น       
จากผลการวิจัยใชความถี่ในการออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน จึงเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุไมหนัก
และไมเบาเกินไป ผูสูงอายุไดมีเวลาพักสลับกัน ความหนักของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 
ความหนักและระยะเวลาทั้งหมดที่ออกกําลังกาย จะเปนตัวบงบอกถึงความเหมาะสมกับวัยและอายุ
ของผูสูงอายุการออกกําลังกายหนัก ปานกลาง เปนระยะเวลานานๆ สามารถทําใหผูสูงอายุเกิดการ
พฒันาขึน้ จากผลการวจิยั ความหนกัของการออกกาํลังกายทีเ่หมาะสม ควรอยูระหวาง 50-70 เปอรเซน็ต
ของอัตราการใชออกซิเจนสูงสุด สําหรับผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวหรือโรคหัวใจ ควรออกกําลังกาย
เบา ๆ เชน ออกกําลังกายระดับความหนัก 40-50 เปอรเซ็นตของอัตราการเตนชีพจรสูงสุด จากผล
การออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอายจุะเหน็ไดวาภายหลงัการออกกาํลังกายอยางสม่าํ-เสมอ จนสมรรถภาพ
รางกายดีขึ้น สามารถเพิ่มความหนักของการออกกําลังกายใหมากขึ้นกวาเดิม จากการสังเกต        
หลังจากการทดลองสปัดาหที ่ 6 ผูสูงอายเุร่ิมรูสึกเหนือ่ยขึน้ อัตราการเตนชพีจรเรว็ข้ึน แสดงใหเหน็วา
ผูสูงอายุออกกําลังกายตามความหนัก สามารถพัฒนารางกายเพิ่มขึ้น และหลังสัปดาหที่ 8 ผูสูงอายุ
ไดออกกําลังกายเต็มที่ จากผลการวิจัยสรุปโดยรวมผูสูงอายุใหความเห็นวาคอนขางหนัก ดังนั้น 
สรุปไดวา รูปแบบการออกกําลังกายสาํหรับผูสูงอายุ สามารถทําใหผูสูงอายุเกิดการเหนื่อย หัวใจ
เตนเร็วขึ้นและมีการพัฒนาขึ้นทางดานรางกายสงผลใหจิตใจดีขึ้น ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย
ตามลําดับ
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จากผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานความคลองตัวยืดหยุน รายการเดินสลับกรวย 
8 ฟุต นั่งกมแตะปลายเทาบนเกาอี้ วัดความออนตัวของหัวไหล และการเอี้ยวตัว-แตะ ของผูสูงอายุ
โดยภาพรวม กอนการทดลอง หลังการทดลองสปัดาหที ่6 และหลงัการทดลองสปัดาหที ่8 ทกุรายการ
มีการพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับ เนื่องจากผูสูงอายุไดมีการเคลื่อนไหวไดออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ และทาการออกกําลังกายไมยากจนเกินไป ทาการออกกําลังกายที่ปฏิบัติทุกรายการ             
สรางความออนตัว ความยืดหยุน และสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย ผูสูงอายุไดปฏิบัติและ           
เกดิการเรยีนรู เขาใจจดุประสงคในการออกกาํลังกาย จงึสามารถปฏบิตัติามรปูแบบการออกกาํลังกายได 
แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุเห็นความสําคัญของรูปแบบการออกกําลังกายที่ผูวิจัยสรางขึ้นเหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ จึงสามารถพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายที่ผุวิจัยสรางขึ้นเหมาะสมกับผูสูงอายุ                
จึงสามารถพัฒนาใหรางกายเกิดความคลองตัวยืดหยุนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับวรศักดิ์ (2525: 112)
ไดกลาววา การออกกําลังกายนั้นเปนสิ่งที่มีความจําเปนและสําคัญตอทุก ๆ คน  การออกกําลังกายที่
เหมาะสมที่สงผลใหเกิดประโยชนตอรางกายและคุณภาพชีวิต และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Schaller (1996: 158)   ไดศกึษาผลของการฝกกลามเนือ้ทีม่ตีอความออนตวัของผูสูงอาย ุพบวา      ผลการฝก
ความออนตัว หลังการฝกสัปดาหที่ 8 มีความออนตัวเพิ่มขึ้นกวากอนการฝก อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนและการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ดานความรูสึกตอตนเอง ดานความรูสึกตอชีวิต และดานความคลองตัวยืดหยุน            
โดยภาพรวม กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 พบวา        
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกรายการ เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู 
พบวา ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางคณุภาพชีวติของผูสูงอาย ุ ดานความรูสึกตอตนเอง ความรูสึก
ตอชีวิต และความคลองตัวยืดหยุน โดยภาพรวม กอนการทดลอง และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เปนเพราะรูปแบการออกกําลังกาย    
มคีวามเหมาะสมกบัผูสูงอายมุกีารออกกาํลังกายไมหนกัและไมเบาจนเกนิไป ผูสูงอายมุคีวามรูเขาใจ   
รูประโยชนจากการออกกําลังกาย ซ่ึงการออกกําลังกายมีประโยชนทุกดานตอผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่
ออกกาํลังกายสม่าํเสมอ จะมสีมรรถภาพทางกายเพิม่มากขึน้ และทาํใหอวยัวะตาง ๆ ทาํหนาทีไ่ดดขีึน้
จากผลการศึกษาวิจัย ศักดิ์ฐาพงษ (2540: 36) ไดกลาววาการฝกออกกําลังกายสัปดาหที่ 3 คร้ัง ๆ ละ 
30 นาท ีในผูสูงอาย ุทาํใหสมรรถภาพรางกายดขีึน้ การทาํงานของหลอดเลอืด และหวัใจ มปีระสิทธภิาพ
เพิม่มากขึน้ ซ่ึงสอดคลองกบั (เกษม และกลุยา, 2545: 48) กลาววาการออกกาํลังกายทาํใหสมรรถภาพ
การทํางานดีขึ้น ชวยรักษาโรคบางอยางได เชน อาการปวดเมื่อย อาการเครียด และยังชวยสงเสริม
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สุขภาพจิต และถามีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ จะสงผลใหหัวใจแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ หัวใจ
ดีขึ้น ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นตามลําดับ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา         
การออกกําลังกายของผูสูงอายุทุกคนสามารถทําได ออกกําลังกายได และไดผลดีคลาย ๆ กับทุกวัย 
แตตางกันที่ปริมาณเนื่องจากผูสูงอายุเมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะทุกสวนเริ่มเสื่อมลงตามวัย จากการ
สังเกตเมื่อผูสูงอายุไดมีการออกกําลังกาย ผลที่ไดรับจากการออกกําลังกาย จากรูปแบบการออก
กําลังกายที่ผุวิจัยสรางขึ้น สําหรับผูสูงอายุมีการออกกําลังกายโดยยึดหลักการออกกําลังกายและ        
วิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองคือการออกกําลังโดยใชความถี่ 3 คร้ังตอสัปดาห ความหนัก  เร่ิมจาก 
เบา ปานกลาง คอนขางหนัก ถึงหนัก แตผูสูงอายุสามารถปฏิบัติไดไมเกิดการบาดเจ็บ ใชเวลาการ
ออกกําลังกายจากนอยไปหามาคือ จาก 22 นาที จนถึง 40 นาที ตามความเหมาะสม และใชรูปแบบ
การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย ซ่ึงเหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการ
ออกกําลังกายที่ไดนําไปใชมีทาการออกกําลังกายที่เหมาะสม มีขั้นตอนการออกกําลังกายตาม
กระบวนการออกกําลังกาย มีการอบอุนรางกาย มีการบริหารรางกาย และมีการผอนคลายรางกาย 
เวลาที่นํามาปฏิบัติกับผูสูงอายุ ใชเวลาเริ่มจากนอยไปหามาก เพื่อใหผูสูงอายุทําความคุนเคยการ
ออกกําลังกายและเตรียมความพรอมรางกาย มีการปฏิบัติทาออกกําลังกาย ชา ๆ เพื่อไมใหเกิดการ
บาดเจ็บ โดยแตละทาจะมีการนับจํานวนครั้ง เพื่อใหผูสูงอายุสามารถปฏิบัติไดพรอมเพรียงกัน        
มีการเพิ่มเวลาทุก 2 สัปดาห เพื่อใหผูสูงอายุเพิ่มความมั่นใจขึ้นจนถึงเวลาที่เหมาะสม สรุปไดวา 
ควรใชเวลาในการทดลองมากขึ้น เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นไดและการออกกําลังกายที่
เหมาะสม ตามหลักการออกกําลังกายและกระบวนการออกกําลังกายจะสงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จากรูปแบบการออกกําลังกาย ทําใหผูสูงอายุสามารถปฏิบัติทาการออกกําลังกายได          
จนเกดิความแขง็แรง มคีวามคลองตวั กระฉบักระเฉงขึน้ มคีวามสขุ สนกุสนาน เพลิดเพลนิ ไมเครยีด
นอนหลับสบาย สงผลทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และผลของความยืดหยุนคลองตัวผูสูงอายุ ทําให        
ผูสูงอายุ สามารถปฏิบัติการออกกําลังกายดีขึ้นเปนลําดับ ทั้งที่เปนเพราะวา การฝกตามรูปแบบ        
การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ สามารถพัฒนารางกายขึ้นทําใหรางกายดีสุภขาพจิตที่ดี
ตามมา ซ่ึงสอดคลองกับ ชูศักดิ์  และกันยา  (2536: 295) ไดกลาววา การพัฒนารูปแบบให
เกิดประสิทธิภาพนั้นจะตองสอดคลองกับหลักการออกกําลังกาย คือจะตองมีระยะเวลาตาม
รูปแบบ มีความหนักและจํานวนครั้งของการฝกที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองฝกอยางถูกตอง

ผลการวิจัยของรูปแบบการออกกําลังกาย พบวา รูปแบบการออกกําลังกายที่ใชกลามเนื้อ
มดัใหญ และมกีารเคลือ่นไหวเปนจงัหวะสม่าํเสมอเปนเวลานาน ๆ จะชวยในการพฒันาอตัราการใช
ออกซิเจนสูงสุด การออกกําลังกายตามรูปแบบการออกกําลังกายควรเลือกใหเหมาะสมกับวัยและ
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อายุ รวมทั้ง ความชอบและตองมีเวลาในการออกกําลังกาย นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงทักษะ และ       
ขอจาํกดัในการออกกาํลังกายดวย เชน คนอวนหรือบคุคลทีม่ปีญหาเกีย่วกบักระดกูและขอ ควรเลอืก
การออกกําลังกายวายน้ําหรือขี่จักรยาน เนื่องจากการออกกําลังกาย ทําใหเกิดแรงกระแทก                    
ตอกระดูก และขอนอยกวาการออกกําลังกายชนิดอื่น ๆ การออกกําลังกายตามรูปแบบการออกกําลัง
กาย พบวา เปนการออกกําลังกายที่ไมตองเสียคาใชจาย นอกจากนี้รูปแบบการออกกําลังกายไมตอง
ใชทกัษะมากกบัผูทีเ่ร่ิมออกกาํลังกาย  เมือ่ออกกาํลังกายจนระบบหวัใจและระบบหายใจดขีึน้ รวมทัง้  
มทีกัษะมากขึน้ กค็วรเพิม่ความหนกัเพิม่ขึน้ จากรูปแบบการออกกาํลังกายผูวจิยั มกีารเพิม่จาํนวนเซต
และระยะเวลา โดยเพิ่มขึ้นทุก 2 สัปดาห จนถึง 6 สัปดาห มีการทดสอบหลังสัปดาหที่ 6 ผลการ
ทดลองพบวา ผูสูงอายเุร่ิมมคีวามเหนือ่ย และเริม่ปฏบิตัชิาลง มเีหงือ่ออกมากขึน้ สงผลใหอัตราการเตน
ของหัวใจเตนเร็วขึ้น จากความหนักที่เพิ่มขึ้นทําใหผูสูงอายเกิดความแข็งของกลามเนื้อ ผูสูงอายุ
สามารถทาํกจิกรรมซ้าํ ๆ ไดนานขึน้ มคีวามออนตวัดขีึน้ตามลาํดบั จากผลการออกกาํลังกายผูสูงอายุ
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีเพื่อนมากขึ้น มีความมั่นใจในการปฏิบัติการออกกําลังกาย           
จากจํานวนความหนักเพิ่มขึ้น ผูสูงอายุสามารถปฏิบัติทาการออกกําลังกายตามรูปแบบการออก
กําลังกายไดโดยไมเกิดการบาดเจ็บและสามารถสรุปไดวา จากสัปดาหที่ 6 จนถึงสัปดาหที่ 8 
สามารถเห็นผลความแตกตางไดชัดเจนเกี่ยวกับ ระยะเวลาของการทดลอง มีผลตอการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุ เนื่องจากวาความหนักจะเปนตัวบงชี้ไดวาระดับไหนเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุใน
วัย 65-70 ป และผูสูงอายุสามารถเลือกที่จะปฏิบัติไดตามความเหมาะสม จากการปฏิบัติตามรูปแบบ
การออกกําลังกายของผูสูงอายุ ยังสอดคลองกับกฎการเรียนรูของ Thorndike ซ่ึงนํามาใชในการฝก
ออกกาํลังกาย ไดแก กฎของการฝก (law of exercise) คอืตองมกีารออกกาํลังกายบอย ๆ หรือปฏิบตัซํ้ิา
จนเกิดความชาํนาญ โดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก จากชาไปหาเร็ว ตองออกกําลังกายลักษณะทาทาง
ที่ถูกตอง จึงจะสงผลใหมีความออนตัว เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน และ
สรุปผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวารูปแบบการออกกาํลังกายมกีารพฒันาขึน้อยางเหน็ไดชัดเจน เมือ่เปรยีบเทยีบเปนรายคู พบวา
ทุกคูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา เวลา และระยะเวลาการฝกมากขึ้น 
จะสงผลใหมีการพัฒนาสูงขึ้น

ผลการวิจัยการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)            
ผูวิจัยไดอธิบายเกี่ยวกับการประเมินคาการออกกําลังกายจากการสัมผัสรู ใหผูสูงอายุไดเขาใจวิธี       
การประเมินวา การออกกําลังกายทําใหผูสูงอายุ สามารถประเมินคาจากการสัมผัสรูของตนเองหลัง
จากการออกกาํลังกาย และสามารถบอกระดบัความเหนือ่ยของตนเองไดจากเริม่ตนตัง้แตไมรูสึกเหนือ่ย
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จนกระทัง่ถึงเหนือ่ยมาก เพือ่ใหไดคะแนนใกลเคยีงกบัความเปนจรงิมากทีสุ่ด สําหรับผูสูงอายรุะดบั
ความหนกัทีเ่หมาะสม ในการพฒันาระบบหวัใจและระบบหายใจจะมรีะดบัคะแนนบอก ใหทราบตัง้แต
ระดบั 5 จนถงึ ระดบั 10 ผลการวจิยัพบวา หลังการทดลองสปัดาหที ่8 มคีาประเมนิการออกกาํลังกายจาก
การสมัผัสรูอยูระดบัปานกลาง จากการเพิม่จาํนวนเซตและระยะเวลามากขึน้ ปฏิบตัทิาออกกาํลังกายเมื่อ
เพิ่มจํานวนเซตมากขึ้น ทําใหเกิดการเหนื่อย เร่ิมลาและเหงื่อออกมากขึ้นจึงสงผลใหอัตราการเตน
ของชีพจรเร็วขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ผูสูงอายุจึงรับรูไดวาการออกกําลังกายอยูในระดับคอนขาง
หนักเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเตนของชีพจรสูงสุด อยูในระดับ 50-70 เปอรเซ็นตของอัตราการ
เตนชีพจรสูงสุด ซ่ึงเหมาะสมกับการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  สวนหลังการทดลองสปัดาหที ่6 
อยูในระดบัคอนขางหนกั เนือ่งจากการเพิม่ระยะเวลามากขึน้ เชนกนั แตนอยกวาหลังการทดลอง
สัปดาหที่ 8 ทําใหมีความเหนื่อยเพิ่มขึ้น มีความเมื่อยลาขึ้นตามลําดับ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
รูปแบบการออกําลังกายสําหรับผูสูงอายุเกี่ยวดานระยะเวลา ในการออกกําลังกาย สงผลใหอัตราการ
เตนชีพจรสูงสุดเพิ่มขึ้น มีความเหนื่อยมากขึ้น เกิดการพัฒนาดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับวิรุฬห เหลาภัทร
เกษม (2537: 263)  กลาววาผูสูงอายุควรออกกําลังกายตามหลักการออกกําลังกายของผูสูงอายุ มี
ความถี ่ ความหนกั ความนาน ทีเ่หมาะสมกบัวยั จะมปีระโยชนตอผูสูงอายแุละยงัสงผลใหระบบหวัใจ
ระบบไหลเวยีนเลอืดและการทาํงานของอวยัวะตาง ๆ  ทาํงานดขีึน้ ชวยใหมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ตามลาํดบั

รายการเดินสลับกรวย 8 ฟุต พบวา หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 และหลังการทดลอง
สัปดาหที่ 6 มีความคลองตัวดีขึ้นทําใหใชเวลานอยลงกวากอนการทดลอง แสดงวาผูสูงอายุกลุม
ขยายผลมีความคลองตวัดีขึ้นตามลําดับ เนื่องจากผูสูงอายุมีการฝกสม่ําเสมอ และทําซ้ําบอย ๆ จนมี
การพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

รายการนั่ง – กม แตะปลายเทา พบวา หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 และหลังการทดลอง
สัปดาหที่ 6 ผูสูงอายุกลุมขยายผล มีความออนตัวสูงขึ้นกวากอนการทดลอง แสดงวารูปแบบการ
ออกกําลังกาย ทําใหผูสูงอายุกลุมขยายผลมีความออนตัวดีขึ้น

รายการวัดความออนตัวของหัวไหล พบวา  หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 และหลังการ
ทดลองสปัดาหที ่6 ผูสูงอายกุลุมขยายผล มคีวามออนตวัสูงขึน้กวากอนการทดลอง แสดงวา รูปแบบการ
ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ มีความเหมาะสม ทําใหผูสูงอายุกลุมขยายมี
ความออนตัวของหัวไหลสูงกวากอนการทดลอง
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รายการเอืย้วตวั-แตะ พบวา หลังการทดลองสปัดาหที ่8 และหลังการทดลองสปัดาหที ่6  ผูสูง
อายุกลุมขยายผล  มีความออนตัวสูงขึ้นกวากอนการทดลอง แสดงวา รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ รายการเอื้ยวตัว-แตะมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช ให
เกิดประโยชนได

ผลการวจิยั การขยายผลรปูแบบของการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายุ
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ผลการขยายผลดานการออกกําลังกายตามหลักการออกกําลังกาย 
ประกอบดวยความถี่ ความหนัก ความนาน และดานรูปแบบการออกกําลังกายมีความเหมาะสม
สามารถนาํไปใชไดเกดิประโยชนในการพฒันาคณุภาพชีวติได เชน เดยีวกบักลุมตวัอยาง ทกุรายการ  
ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุกลุมขยายผล ดานความรูสึกตอตนเอง ดานความรูสึกตอชีวิต 
และดานความคลองตัวยืดหยุน หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญยิ่งที่ระดับ .01 แสดงวารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
ดานความรูสึกตอตนเองมีความเหมาะสม ดังนั้นผูนํากิจกรรมการออกกําลังกายหรือผูที่สนใจทั่วไป 
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได และผลการวิจัยดานคุณภาพชีวิต
ดานความคลองตัวยืดหยุนของผูสูงอายุ กลุมขยายผลโดยภาพรวมกอนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาหที ่6 และหลงัการทดลองสปัดาหที ่8 แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ซ่ึงสรปุ
ไดวาแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายมุคีวามเหมาะสม สามารถนาํไปใช
ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดเชนเดียวกันจากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา คูมือ
และรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุเหมาะสมกับผูสูงอายุวัย 65-70 ป

สรุปผลการวิจัยผูนํากลุมขยายผลมีความเห็นวาคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวยดานรูปแบบ ตัวหนังสืออานงายชัดเจน ผูนํากิจกรรมหรือ
ผูที่สนใจทั่วไป สามารถอานและเขาใจไดงาย มีรูปภาพประกอบชัดเจน ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 
การนําเสนอเปนเรื่อง ๆ ชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นวา คูมือดานรูปแบบมีความเหมาะสมสามารถรูและ        
เขาใจ และนําไปใชใหเกิดประโยชนได

ดานเนือ้หา มวีตัถุประสงคบอกไวชัดเจน ขอบขายเนือ้หา ครอบคลมุจดุประสงค มรีายละเอยีด
ของเรื่องที่ศึกษา สามารถนําขอมูลในคูมือไปประยุกตใชได ดังนั้นจึงเห็นวา คูมือดานเนื้อหามีความ
เหมาะสมสามารถนําไปใชได
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ดานการนําไปใชมีขึ้นตอนวิธีปฏิบัติชัดเจน สามารถปฏิบัติตามไดและสามารถนําไปเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุได

จากผลการวิจัยมีความเหมาะสมระดับมากทุกรายการ ทั้งนี้เพราะผูนํากลุมขยายผล สามารถ
รูและเขาใจ พรอมทั้งไดปฏิบัติตามรูปแบบจากคูมือ จนสามารถทําไดดวยตนเอง แสดงใหเห็นวา        
มีการสรางรูปแบบไดเหมาะสม ชัดเจนทุกดาน ผูนําการออกกาํลังกายหรือผูสนใจทั่วไป หรือแมวา
ใครก็ตามสามารถนําคูมือรูปแบบการออกกําลังกาย สําหรับผูสูงอายุ ไปใชก็มีความเหมาะสม และ
ปฏิบัติไดเหมือนกัน ดังนั้นคูมือชัดเจน รูปแบบชัดเจน และผลออกมาก็ชัดเจน



บทท่ี 5

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุที่มีอายุ 65-70 ป

2. ศึกษาผลของการออกกําลังกายที่มีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเกี่ยวกับความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองและชีวิต และความคลองตัวยืดหยุน

ประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูสูงอายุ ที่มีอายุระหวาง 65-70 ป เปนสมาชิกชมรม          
ผูสูงอายุ โรงพยาบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 152 คน

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 65-70 ป เปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ โรงพยาบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 60 คน เปนผูสูงอายุ
เพศชาย จํานวน 30 คน และเปนผูสูงอายุ เพศหญิง จํานวน 30 คน โดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (multistage random sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ในการวจิยัคร้ังนี ้ ผูวจิยัไดใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติสาํหรับผูสูงอายุ
เปนเครือ่งมอืทดลองโดยมคีาดชันสีอดคลองเพือ่ทดสอบความเทีย่งตรง มคีาพสัิยอยูในชวง 0.94-1.00 
คาความเชื่อมั่นของรูปแบบการออกกําลังกายของแตละแบบทดสอบสมมรถภาพผูสูงอายุ ดังนี้ 
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แบบทดสอบเดินสลับกรวย 8 ฟุต  แบบทดสอบวัดความออนตัวของหัวไหล แบบทดสอบนั่ง-กม-
แตะปลายเทาบนเกาอี ้มคีาความเชือ่มัน่ในแตละแบบทดสอบดงันี ้0.775  0.997 และ 0.968  การทดสอบ
ความสามารถในการยืดเหยียดของลําตัว โดยใชแบบทดสอบเอี้ยวตัว-แตะ และใชแบบประเมิน        
คุณภาพชีวิตในการเก็บรวบรวมขอมูล

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้

1. นําหนังสือขอความรวมมือการทําวิจัย จากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ติดตอผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากสมาชิกชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลกําแพงแสน 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดําเนินการระหวางวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 7  สิงหาคม  2548

2. ช้ีแจงขัน้ตอน วตัถุประสงค และรายละเอยีด วธีิการทดลอง เพือ่รับทราบและเขาใจตรงกนั

3. จัดเตรียมอุปกรณและสถานที่

4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วนั ทดลองวนัจนัทร วนัพธุ และ วนัศกุร ตัง้แต
เวลา 15.30 – 16.10 น. ดําเนินการระหวางวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2548

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มาวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
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1. คาความถี่และรอยละสําหรับขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ

2. คํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการประเมินคุณภาพชีวิต และ
คาการออกกําลังกายจากการสัมผัสรู (RPE)

3. วิเคราะหความแปรปรวนแบบการทดลองวัดซ้ําแบบมิติเดียว (Repeated measure in one 
dimensional design) เพื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุภายในกลุม กอนการ
ทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 โดยใชสถิติ One-way analysis 
of variance with repeated ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตาง 
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของ Tukey

ผลการวิจัย

1. รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวยวัตถุประสงค หลักการ
ออกกาํลังกาย คอื ความถี ่3 คร้ังตอสัปดาห ความนานใชระยะเวลาออกกาํลังกายไมเกนิ 40 นาท ีดงันี้

สัปดาหที่ 1-2 ใชเวลา  22 นาที
สัปดาหที่ 3-4 ใชเวลา  28 นาที
สัปดาหที่ 5-6 ใชเวลา  34 นาที
สัปดาหที่ 7-8 ใชเวลา  40 นาที

รูปแบบการออกกําลังกาย

ใชแบบไมเคลื่อนที่และออกกําลังกายเปนเซต โดย 1 เซต หมายถึงการออกกําลังกาย        
ทาละ 8 จังหวะ

ทาทางการออกกําลังกาย แบงเปน 3 ขั้น คือ การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย และ
การผอนคลายรางกาย

การอบอุนรางกาย จํานวน 8 ทา ทาละ 8 คร้ัง  ใชเวลา 6 นาที
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การบริหารรางกาย จํานวน  13 ทา ปฏิบัติดังนี้ 

สัปดาหที่ 1-2 “เตรียมพรอมรางกาย” ปฏิบัติทาละ 2 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 6 นาที
สัปดาหที่ 3-4 “ขยายชวงเวลา”    ปฏิบัติทาละ 4 เซต จํานวน 13 ทา  ใชเวลา 12 นาที
สัปดาหที่ 5-6 “คนหาความมั่นใจ” ปฏิบัติทาละ 6 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 18 นาที
สัปดาหที่ 7-8  “สดใสชีวิตยั่งยืน” ปฏิบัติทาละ 8 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 24  นาที

การผอนคลายรางกาย จํานวน 10 ทา ๆ ละ 10 คร้ัง ใชเวลา  10 นาที

แผนการใชรูปแบบการออกกําลังกาย

ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง

2. ผลการศึกษาคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ปรากฎดังนี้

2.1 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานความรูสึกตอตนเองของผูสูงอายุกอนการทดลอง และหลัง
การทดลองสัปดาหที่ 6 อยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 อยูในระดับดี

2.2 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานความรูสึกตอชีวิตของผูสูงอายุกอนการทดลอง อยูในระดับ
ปานกลาง สวนหลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 อยูในระดับดี

2.3 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ดานความคลองตัวยืดหยุน 1) การเดินสลับกรวย 8 ฟุต กอน
การทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 พบวาใชเวลานอยลงตาม
ลําดับ 2) การนั่งกมแตะปลายเทาบนเกาอี้  กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลัง
การทดลองสัปดาหที่ 8 พบวามีความออนตัวสูงขึ้นตามลําดับ 3) การวัดความออนตัวของหัวไหล 
กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 พบวามีความออนตัว
สูงขึ้น ตามลําดับ 4) การเอี้ยวตัวแตะ  กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการ
ทดลองสัปดาหที่ 8 พบวามีความออนตัวสูงขึ้นตามลําดับ สรุปไดวา หลังการทดลองผูสูงอายุทุกราย
การมีความคลองตัวยืดหยุนสูงขึ้นกวากอนการทดลอง
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3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานความรูสึกตอตนเอง 
ความรูสึกตอชีวิตและความคลองตัวยืดหยุน กอนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกรายการ

4. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนและการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู 
คณุภาพชวีติของผูสูงอาย ุ กอนการทดลอง หลังการทดลองสปัดาหที ่6 และหลงัการทดลองสปัดาหที ่8
พบวา คุณภาพชีวิตดานความรูสึกตอตนเอง ความรูสึกตอชีวิตและความคลองตัวยืดหยุน กอนการ
ทดลอง  หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกรายการ  โดยการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ หลังการทดลองสัปดาหที่ 6  และกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทุกรายการ

5. ผลการประเมินคาการออกกําลังกายจากการสัมผัสรู พบวา หลังการทดลองสัปดาหที่ 8
มีคาประเมินการออกกําลังกายจากการสัมผัสรู (RPE) ระดับคอนขางหนัก สวนคาการออกกําลังกาย
จากการสัมผัสรู (RPE) หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 ระดับเบาถึงปานกลาง

6. ผลการขยายผลรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ฉบับ
สมบูรณ ปรากฏดังนี้

6.1 คุณภาพชีวิตดานความคลองตัวยืดหยุนของผูสูงอายุ กลุมขยายผล  กอนการทดลอง 
หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยความคลองตัวยืดหยุนของผูสูงอายุ  หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
หลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทุกรายการ

6.2 ผูนํากลุมขยายผล มีความเห็นวาคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ มีความเหมาะสมระดับมากทุกรายการ
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

1. จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ       
ผูสูงอายุ พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ผานการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติ ทั้งหลังการทดลองสัปดาหที่ 6 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 การนํารูปแบบการออก
กําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุไปใชใหไดผลควรใชเวลาในการทดลองเปนเวลา 
8 สัปดาหขึ้นไปหรือมากกวา แตถามีเวลานอย อาจฝกเพียง 6 สัปดาห ก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขึ้นได และสําหรับผูสูงอายุหรือผูนําการออกกําลังกายที่สนใจคูมือรูปแบบการออกกําลังกาย           
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ สามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนาเปนกลุมหรือเปนราย
บุคคลได โดยสามารถศึกษาดวยตนเอง และถาเปนไปไดควรใหกลุมผูออกกําลังกายไดมีชวงเวลา
สําหรับสนทนา แลกเปลี่ยน ความรูและประสบการณรวมกัน  อาจเปนกอนหรือหลังออกกําลังกาย

2. ในการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกาย ควรใชกระบวนการทํา Action Research จะได
ทําใหสามารถวิเคราะหจุดออน ของวิธีการออกกําลังกายนี้จะชวยใหสามารถคนหาวิธีการออกกําลัง
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ และเปนประโยชนตอผูสูงอายุที่จะนําไปใชไดกวางขวางขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรมีการสรางรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับวัย 60-65 ป

2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุ

3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายที่พัฒนาระบบกลามเนื้อหัวใจของผูสูงอายุ

4. ควรมกีารพฒันาโปรแกรมการออกกาํลังกายเพือ่ความแขง็แรงของกลามเนือ้สําหรับผูสูงอายุ

5. ควรมีการประเมินสมรรถภาพผูสูงอายุดวย AAHPED Functional Fitness Test และ
สรางเกณฑมาตรฐานในการประเมินผูสูงอายุไทย



เอกสารและสิ่งอางอิง

กนกรส  หงสทอง.  2530.  การเปล่ียนแปลงของหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจตอการ
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 1.  แบบทดสอบเดินสลับกรวย 8 ฟุต

ผูสราง นายคงศักดิ์   วะจะนะ ในป พ.ศ. 2546

        

ภาพผนวกที่ 1  เดินสลับกรวย 8 ฟุต

วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความสมดุลในการเคลื่อนที่และความคลองแคลววองไว

คาความเชื่อมั่น 0.775

อุปกรณ
1. นาฬิกาจับเวลา
2. เทปวัดระยะ
3. กรวย  4  อัน

วิธีการทดสอบ
1. ใหผูทดสอบยืนอยูหลังเสนเริ่ม เทาหนึ่งวางอยูตําแหนงนําหนาขาอีกขางเล็กนอย ลําตัว

โนมไปขางหนาเล็กนอย
2. เมื่อไดยินสัญญาณ “เร่ิม” ใหผูทดสอบเดินไปขางหนาอยางรวดเร็วเทาที่จะทําได ออม

กรวยที่ตําแหนง  2  ฟุต, 4 ฟุต, 6 ฟุต และ 8 ฟุต ตามลําดับ
3. เร่ิมจับเวลาเมื่อไดยินสัญญาณ “เร่ิม” และจะหยุดเมื่อผูทดสอบเดินผานกรวยอันสุดทาย

การบันทึกผล
ใหทําการทดสอบ 2 คร้ัง โดยบันทึกคาที่ดีที่สุด (วินาที)
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2. แบบทดสอบวัดความออนตัวของหัวไหล

ผูสราง นายคงศักดิ์  วะจะนะ ในป พ.ศ. 2546

ภาพผนวกที่ 2  การวัดความออนตัวของหัวไหล

วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความออนตัวของรางกายสวนบน (หัวไหล)

คาความเชื่อมั่น 0.997

อุปกรณ
ไมบรรทัดยาว 18 นิ้ว (45.72 เซนติเมตร)

วิธีการทดสอบ
1. ใหผูทดสอบงอแขนขางหนึง่เหนอืหวัไหล แลวพบัลงแตะทีห่ลัง แขนอกีขางหนึง่ออมหลัง 

และดึงขึ้นสูงสูกลางหลัง พยายามใหปลายนิ้วไปสัมผัสกับปลายนิ้วของมืออีกขางหนึ่ง
2. ใหผูทดสอบฝกวางแขนขางที่ถนัด (วางมือที่ทําไดดีที่สุด อยูดานบน)
3. หลังจากฝกทําการทดสอบ 2 คร้ัง จะทําการทดสอบ 2 คร้ัง วัดระยะทางระหวางนิ้วกลาง

ของทั้งสองมือ มีหนวยเปนเซนติเมตร

การบันทึกผล
คะแนน คือ คาที่ดีที่สุด (เซนติเมตร) จากการทดสอบ 2 คร้ัง คะแนนจะเปนลบเมื่อนิ้วกลาง

ไมสามารถสมัผัสกนัได คะแนนจะเปนศนูยเมือ่นิว้สัมผัสกนัพอด ี และคะแนนจะเปนบวกเมือ่นิว้มอื
สามารถซอนทับกันได (วัดคาจากนิ้วกลาง)
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3.  แบบทดสอบนั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้

ผูสราง นายคงศักดิ์  วะจะนะ ในป พ.ศ. 2546

ภาพผนวกที่ 3  นั่ง-กม-แตะปลายเทาบนเกาอี้

วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความออนตัวของรางกายสวนลาง

คาความเชื่อมั่น 0.968

อุปกรณ
1. เกาอี้พับที่มีความสูง 17 นิ้ว (43.18 เซนติเมตร)
2. ไมบรรทัดยาว 18 นิ้ว

วิธีการทดสอบ
1. ใหผูทดสอบนั่งบนเกาอี้
2. ยื่นขาขางที่ถนัดไปขางหนา โดยเสนเทาแตะอยูบนพื้น และขอเทางอ 90 องศา ขาอีกขาง

งอไวดานลาง และวางราบกับพื้น (ขาขางที่ถนัดจะมีผลที่ดีที่สุด)
3. วางมือสองขางทับกันและใหนิ้วกลางตรงกัน ใหผูทดสอบยื่นมือไปขางหนาทางเดียว

กับนิ้วเทาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
4. หลังจากฝกทําการทดลอง 2 คร้ัง จะทําการทดสอบ 2 คร้ัง และบันทึกคา
5. หัวเขาของขาที่ทดสอบ (เหยียดออก) ตองคงลักษณะตรงไว

การบันทึกผล
คะแนน คือ คาที่ดีที่สุด (เซนติเมตร) จากการทดสอบ 2 คร้ัง คะแนนจะเปนลบถาระยะทาง

ของนิว้ไมถึงเทา คะแนนจะเปนศนูยเมือ่นิว้แตะถงึเทาพอด ีและคะแนนจะเปนบวกเมือ่ทาํไดเกนินิว้เทา
(วัดคาจากนิ้วกลาง)
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4.  การทดสอบความสามารถในการยืดเหยียดของลําตัว (Extent Flexibility Test)

ภาพผนวกที่ 4  แบบทดสอบเอี้ยวตัว-แตะ

วัตถุประสงค
เพื่อประเมินการหมุน (Rotate) ของกระดูกสันหลัง และความสามารถในการยืดเหยียดของ

ลําตัว

อุปกรณ
1. เขียนสเกลวัดไวบนผนัง โดยยาว 30 นิ้ว โดยแบงชวงละครึ่งนิ้ว จาก 0 ถึง 3 0 นิ้ว สเกล

ควรกวางพอที่จะใชไดกับความสูงที่ตางกันของผูรับการทดสอบ
2. เขียนเสนตรงอีกเสนหนึ่งบนพื้น ตั้งฉากกับผนัง โดยอยูในแนวเสนตรงที่ผาน 12 นิ้ว 

บนสเกล

วิธีการทดสอบ
1. ผูรับการทดสอบที่ถนัดขวา ยืนใหดานซายหันเขาฝนัง ปลายนิ้วเทาแตะเสนตรงบนพื้น

เทาชิดและตั้งฉากกับเสนตรงบนเสน
2. ผูรับการทดสอบยืนหางจากผนังพอสมควรพอที่จะแตะผนังดวยหมัดซาย เมื่อกางแขน

ออกในแนวนอน
3. สําหรับคนที่ถนัดซายใหใชสเกลอีกขางหนึ่งแลวกลับทิศทางการเคลื่อนไหว
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คําแนะนําการทดสอบ

เมื่อผูรับการทดสอบอยูในทาที่เตรียมพรอมดังที่อธิบายขางตนแลว วางเทาใหอยูกับที่ กาง
แขนขวาออกดานขาง ความสูงเสมอไหล ฝามือคว่ําลง นิ้วมือเหยียดชิดกัน จากตําแหนงนิ้ว           
ใหเอี้ยวตัวตามเข็มนาฬิกา (ออมไปดานหลัง) ใหไดมากที่สุดจนแตะสเกลที่อยูบนผนังดวยมือขวา 
ระหวางทีเ่คลือ่นไหว ผูทาํการทดสอบ หรือผูชวย ตองใชเทาตวัเองยนัเทาผูรับการทดสอบใหอยูกบัที่

ใหผูรับการทดสอบลองทํากอน 1 คร้ัง เพื่อแกไขความผิดพลาด แลวจึงเริ่มทดสอบจริง

การบันทึกผล
บันทึกจุดที่ไกลที่สุดที่แตะได (เปนนิ้ว) และนิ่งไว (อยางนอย 2 วินาที) บนสเกล

แบบทดสอบเอี้ยวตัว – แตะ
การทดสอบนี้มุงที่จะวัดวาผูที่รับการทดสอบหมุนกระดูกสันหลังไดมากเพียงใด ผูรับการ

ทดสอบยนืหนัขางทีไ่มถนดัชดิผนงั ปลอยแขน เทาชดิ ปลายหวัแมเทาแตะเสนทีเ่ขยีน ซ่ึงตัง้ฉากกบัผนงั
มีสเกลวัดในแนวนอน เขียนไวขางใดขางหนึ่ง ของเสนบนผนังที่ลาดตั้งฉากกับเสนที่ลากบนพื้น 
สเกลเริ่มจาก 0 ถึง 30 นิ้ว ผูรับการทดสอบอยูกับที่ เอี้ยวตัวกลับใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดแลว
แตะผนังดวยมือขางที่ถนัด โดยมือเสมอระดับไหล ใหฝามือคว่ําลงสูพื้น ผูทดสอบคอยชวยใหผูรับ
การทดสอบอยูกบัทีโ่ดยใชเทาตวัเองยนัเทาผูรับการทดสอบไว คะแนนผลการทดสอบคอืคาทีม่ากทีสุ่ด
บนสเกลที่ผูรับการทดสอบทําได และนิ่งไวประมาณ 2 วินาที

การวัดผลคะแนน
บันทึกจุดที่ไกลที่สุดที่แตะได (เปนนิ้ว) และนิ่งไว (อยางนอย 2 วินาที) บนสเกล
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ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ
ช่ือ........................................... นามสกุล .................................... เพศ  O ชาย  O หญิง

ลําดับที่ รายการทดสอบ Pretest Posttest

1

2

3

4

เดินสลับกรวย  8  ฟุต (วินาที)

นั่งกมแตะปลายเทาบนเกาอี้ (ซม.)

ความออนตัวของหัวไหล (ซม.)

ยืนเอี้ยวตัว-แตะ (นิ้ว)

ลงชื่อ.........................................................
ผูบันทึกการทดสอบ

ใบยินยอมเขารวมการวิจัย
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)                                                                             อายุ              ป

ที่อยู                                                                                                                                                      
โทร                                                

ขาพเจาไดทราบขอมูลและวิธีการปฏิบัติในการทําวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการออก
กําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุโดยการทดสอบในครั้งจะใชแบบทดสอบความ
คลองตัวยืดหยุนโดยพัฒนามาจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับผูสูงอายุของคงศักดิ์    
วะจะนะ จํานวน 3 รายการและแบบทดสอบเอี้ยวตัว-แตะ ของ Clark  จํานวน 1 รายการ ขาพเจา   
ไดรับทราบและเขาใจรายละเอียดทั้งหมดดีแลว ขาพเจามีความยินดีที่จะเขารวมการวิจัยในครั้งนี้

ขาพเจาทราบวา ถาขาพเจาไมยินดีเขารวมการศึกษาครั้งนี้ขาพเจาสามารถถอนตัวจากการ
เปนผูถูกทดสอบไดทุกเมื่อ

ลงชื่อ                                                              
                                                 (                                                          )

      ผูเขารวมการวิจัย



ภาคผนวก  ข
แบบประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส

(RPE  Scale)
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แบบประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส
(Borg’s Perceived Exertion Scale)

ผูสราง  Gunnar Borg

ปท่ีสราง  ค.ศ. 1970 มีการดัดแปลงเปน Borg CR 10 Scale ในป ค.ศ. 1998

คาความเชื่อม่ัน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.90

คาความเที่ยงตรง  คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง = 0.96

เกณฑในการประเมินความหนักของการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส

10 หนักมากที่สุด
9 หนักมาก

8 คอนขางหนัก
7 หนักเล็กนอย

6
5 หนัก

4 ดูเหมือนจะหนัก
3 ปานกลาง

2 เบา
1 เบามาก

0.5 เบามากที่สุด
0 ไมรูสึกอะไร

ท่ีมา: Borg, 1998: 41
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เลขที่                    
ใบประเมินคา RPE ของผุสูงอายุ

ช่ือผูทดสอบ                                                                      เพศ     หญิง    ชาย    อายุ              ป

จงใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหตรงกับความรูสึกของทานหลังจากที่ออกกําลังกาย

ความรูสึกของทานจากการสัมผัสรูในสัปดาหที่คะแนน ความหนัก
ของการออกกําลังกาย 1 2 3 4 5 6 7 8

0 ไมรูสึกอะไร
0.5 เบามากที่สุด
1 เบามาก
2 เบา
3 ปานกลาง
4 ดูเหมือนจะหนัก

5-6 หนัก
7 หนักเล็กนอย
8 คอนขางหนัก
9 หนักมาก
10 หนักมากที่สุด

ผลการประเมิน :
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

ลงชื่อ                                                 
                  ผูประเมินคา RPE



ภาคผนวก ค
เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
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แบบสอบถามความรูสึกตอตนเอง
ในการทดสอบผูรับการทดสอบจะไดรับคําชี้แจงดังขอความตอไปนี้ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

สําหรับผูสูงอายจุะมลัีกษณะเปนมาตรสวนประเมนิคา (Rating Scale ม ี5 อันดบั และมคีาํถามปลายเปด
ในสวนทาย โดยใหมีคาน้ําหนักเปนคะแนนโดยอิงหลักเกณฑของบุญชม (2545) ดังนี้

5 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับดีมาก
4 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับดี
3 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับพอใช
2 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับตองแกไข
1 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับไมดี

คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย  ในรูป  ที่กําหนดใหเลือก
ระดับการประเมิน

ลําดับที่ รายละเอียด
5 4 3 2 1

1 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
2 มั่นใจที่จะใหคนยอมรับหรือไมยอมรับ
3 มีความพึงพอใจกับชีวิตท่ีเปนอยูขณะนี้
4 มีความรูสึกวามีความสุข
5 เขารวมกิจกรรมที่ตนถนัด
6 มคีวามพยายามในการทาํกจิกรรมทีต่นสนใจโดยไมเบือ่หนาย
7 สามารถตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง
8 ยังกังวลอยูบางในบางเรื่องท่ีมากระทบตนเอง
9 ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

10 รับรูเหตุการณขาวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางปกติไมกังวล
11 แตงตัวถูกกับสภาพจริง
12 ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไดไมปลอยอารมณ
13 การปรับตัวเขากับสิ่งท่ีไมคุนเคยไดงาย
14 สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ลงชื่อ                                               
(                                           )

ผูทดสอบ
...../.........../......
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แบบสอบถามความรูสึกตอชีวิต
ในการทดสอบผูรับการทดสอบจะไดรับคําชี้แจงดังขอความตอไปนี้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

สําหรับผูสูงอายจุะมลัีกษณะเปนมาตรสวนประเมนิคา (Rating Scale ม ี5 อันดบั และมคีาํถามปลายเปด
ในสวนทาย โดยใหมีคาน้ําหนักเปนคะแนนโดยอิงหลักเกณฑของบุญชม (2545) ดังนี้

5 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับดีมาก
4 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับดี
3 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับพอใช
2 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับตองแกไข
1 หมายถึง มีความรูสึกอยูในระดับไมดี

คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย   ในรูป  ที่กําหนดใหเลือก
ระดับการประเมิน

ลําดับที่ รายละเอียด
5 4 3 2 1

1 ไมมีอาการปวดเมื่อย
2 ระบบรางกายปกติ เชน ทองไมผูก
3 ขอตอไมยึดติดไมเจ็บ
4 สบายใจ
5 รูสึกหมดกังวลข้ึน
6 การทรงตัวดีข้ึน
7 ชอบที่จะออกกําลังกายเพื่อใหตนเองแข็งแรงเสมอ
8 เดินทางไมตองพึ่งคนอื่น
9 สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ได ดวยตนเอง

10 ชอบที่จะพูดคุยและสนทนากับผูอื่น
11 สบายใจที่จะมีสวนรวมกับผูอื่นในกิจกรรมตาง ๆ
12 ความคลองตัวของรางกาย
13 ชอบมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น รูสึกวามีความสุข
14 มีความตื่นตัวตลอดเวลา

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
                                                                                                                                                               

ลงชื่อ                                              
   (                                                       )

                                                                                                            ผูทดสอบ
                                                                                                                                /                  /            



ภาคผนวก  ง
ขอมูลประเมินเครื่องมือในการวิจัย
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ตารางผนวกที่ 1  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน
                           ของแบบทดสอบ ความคลองตัวตอความยืดหยุน สําหรับผูสูงอายุ

ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญผูเชี่ยวชาญ
คนที่ เดนิสลบักรวย

8 ฟตุ
นัง่ –กม-แตะปลายเทา

บนเกาอี้
การวัดความออนตัว

ของหัวไหล
ความสามารถใน
การยืดเหยียดลําตัว

(เอี้ยวตัว-แตะ)
1 +1 +1 +1 +1
2 +1 +1 +1 +1
3 +1 0 +1 +1
4 +1 +1 +1 +1
5 +1 +1 +1 +1
6 +1 +1 +1 +1
7 +1 +1 +1 +1

รวม 7 6 7 7
IOC 1.00 0.86 1.00 1.00
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แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ
รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย X ในรูป   ตามระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของทาน
ระดับ 3 หมายถึงเหมาะสมมาก
ระดับ 2 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึงเหมาะสมนอย

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียน้ําหนักความเหมาะสม ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต      2.01 - 3.00 ระดับความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต      1.01 - 2.00 ระดับความเหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต      0.00 - 1.00 ระดับความเหมาะสมนอย

ระดับ คาเฉลี่ยลําดับ
ที่ รายการประเมิน

3 2 1
ดานรูปแบบ

1 ตัวอักษรอานงายชัดเจน 4 1 - 2.8
2 รูปภาพประกอบมีความชัดเจน 4 1 - 2.8
3 ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 3 2 - 2.6
4 รูปแบบการนําเสนอเปนเรื่อง ๆ ชัดเจน 3 2 - 2.6

ดานเนื้อหา
5 กําหนดวัตถุประสงคไวชัดเจน 4 1 - 2.8
6 ระบขุอบขายเนือ้หาครอบคลมุตามวตัถุประสงค 5 - - 3.0
7 มีรายละเอียดตรงกับเรื่องที่ศึกษา 5 - - 3.0
8 นําขอมูลรายละเอียดในคูมือไปประยุกตใชได 4 1 - 2.8

ดานการนําไปใช
9 ระบุขั้นตอนวิธีปฏิบัติชัดเจน 5 - - 3.0
10 ศึกษาคูมือแลวสามารถปฏิบัติตามได 5 - - 3.0
11 สามารถนําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
3 2 - 2.8
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ตารางผนวกที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพคูมือรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
                            สําหรับผูสูงอายุ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 7 คน
เหมาะ สม ไมแนใจ

ควรปรับปรุง
ไม

เหมาะสม
ประเด็นพิจารณา

+1 0 -1

IOC

คํานํา 7 0 0 1
วัตถุประสงค 7 0 0 1
ขอบขายเนื้อหา 7 0 0 1
ตอนที่ 1
รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณ
ภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

6 1 0 0.86

จุดประสงค 7 0 0 1
บทบาทของผูฝกสอนการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ

7 0 0 1

ตอนที่ 2
การฝกตามโปรแกรมการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ

7 0 0 1

หลักปฏิบัติการออกกําลังกายตามโปรแกรม
สําหรับผูสูงอายุ

6 1 0 0.86

โปรแกรมคูมือการออกกําลังกายแบบ
บริหารรางกายสําหรับผูสูงอายุ 7 0 0 1

ตอนที่ 3
การปฏบิตักิารออกกาํลังกายสาํหรับผูสูงอายุ

7 0 0 1

ตอนที่ 4
แบบประเมินผลการทดสอบและแบบ
ประเมินคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

7 0 0 1

คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองทั้งฉบับมีคาเทากับ   0.97
คาพิสัยดัชนีความสอดคลองรายขอมีคาระหวาง 0.86 - 1
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ตารางผนวกที่ 3  ผลการแสดงคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบประเมินความรูสึกตอตนเอง
                            โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน

สําหรับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 7 คน
เหมาะสม ไมแนใจ แนใจไม

เหมาะสมรายละเอียด

(+1) (0) (-1)

IOC

1. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับผูอ่ืน 6 1 0 0.86

2. มั่นใจที่จะใหคนยอมรับหรือไมยอมรับ 7 0 0 1
3. มีความพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยูขณะนี้ 7 0 0 1
4. มีความรูสึกวามีความสุข 7 0 0 1
5. เขารวมกิจกรรมที่ตนถนัด 7 0 0 1
6. มีความพยายามในการทํากิจกรรมที่ตน

สนใจโดยไมเบื่อหนาย 7 0 0 1

7. สามารถตัดสินใจเรื่องตางๆ ดวยตนเอง 6 1 0 0.86
8. ยังกังวลอยูบางในบางเรื่องที่มากระทบ

ตนเอง 6 1 0 0.86

9. ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 7 0 0 1
10. รับรูเหตุการณขาวตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางปกติ

ไมกังวล 5 2 0 0.71

11. แตงตัวถูกกับสภาพจริง 7 0 0 1
12. ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไดไมปลอย

อารมณ 5 2 0 0.71

13. การปรับตัวเขากับสิ่งที่ไมคุนเคยไดงาย 6 1 0 0.86
14. สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 7 0 0 1

คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองทั้งฉบับมีคาเทากับ   0.92
คาพิสัยดัชนีความสอดคลองรายขอมีคาระหวาง 0.71 - 1
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ตารางผนวกที่ 4  ผลการแสดงคาดัชนีความสอดคลอง  IOC ของแบบประเมินความรูสึกตอชีวิต
                            โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน

สําหรับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 7 คน
เหมาะสม ไมแนใจ แนใจไม

เหมาะสมรายละเอียด

(+1) (0) (-1)

IOC

1. ไมมีอาการปวดเมื่อย 5 2 0 0.71
2. ระบบรางกายปกติ เชน ทองผูก 6 1 0 0.86
3. ขอตอไมยึดติด ไมเจ็บ 7 0 0 1
4. สบายใจ 7 0 0 1
5. รูสึกหมดกังวลขึ้น 6 1 0 0.86
6. การทรงตัวดีขึ้น 7 0 0 1
7. ชอบที่จะออกกําลังกายเพื่อใหตนเองแข็ง

แรงเสมอ 7 0 0 1

8. เดินทางไมตองพึ่งคนอื่น 7 0 0 1
9. สามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง 7 0 0 1

10. ชอบที่จะพูดคุยและสนทนากับผูอ่ืน 7 0 0 1
11. สบายใจที่จะมีสวนรวมกับผูอ่ืนในกิจ

กรรมตาง ๆ 6 1 0 0.86

12. ความคลองตัวของรางกาย 7 0 0 1
13. ชอบมปีฏิสัมพนัธกบัผูอ่ืน รูสึกวามคีวามสขุ 7 0 0 1
14. มีความตื่นตัวตลอดเวลา 7 0 0 1

คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองทั้งฉบับมีคาเทากับ   0.95
คาพิสัยดัชนีความสอดคลองรายขอมีคาระหวาง 0.71 -  1
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ตารางผนวกที่ 5  แสดงคาความเชื่อถือได ของแบบประเมินความรูสึกตอตนเองโดยกลุมผูสูงอายุ
                            ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

รายละเอียด ความเชื่อถือไดของ
แบบประเมิน (r)

1. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน 0.76
2. มั่นใจที่จะใหคนยอมรับหรือไมยอมรับ 0.76
3. มีความพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยูขณะนี้ 0.80
4. มีความรูสึกวามีความสุข 0.85
5. เขารวมกิจกรรมที่ตนถนัด 0.73
6. มีความพยายามในการทํากิจกรรมที่ตนสนใจโดยไมเบื่อหนาย 0.77
7. สามารถตัดสินใจเรื่องตางๆ ดวยตนเอง 0.79
8. ยังกังวลอยูบางในบางเรื่องที่มากระทบตนเอง 0.84
9. ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 0.82

10. รับรูเหตุการณขาวตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางปกติไมกังวล 0.74
11. แตงตวัถูกกับสภาพจริง 0.84
12. ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไดไมปลอยอารมณ 0.78
13. การปรับตัวเขากับสิ่งที่ไมคุนเคยไดงาย 0.73
14. สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 0.84

คาความเชื่อถือไดของแบบประเมินความรูสึกตอตนเองทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.79
คาความเชื่อถือไดของแบบประเมินความรูสึกตอตนเองรายขอ มีคาอยูระหวาง 0.73 – 0.85
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ตารางผนวกที่ 6 ผลการแสดงคาความเชือ่ถือได ของแบบประเมนิความรูสึกตอชีวติโดยกลุมผูสูงอายุ
                               ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

รายละเอียด ความเชื่อถือไดของ
แบบประเมิน (r)

1. ไมมีอาการปวดเมื่อย 0.74
2. ระบบรางกายปกติ เชน ทองผูก 0.75
3. ขอตอไมยึดติดไมเจ็บ 0.75
4. สบายใจ 0.80
5. รูสึกหมดกังวลขึ้น 0.76
6. การทรงตัวดีขึ้น 0.77
7. ชอบที่จะออกกําลังกายเพื่อใหตนเองแข็งแรงเสมอ 0.82
8. เดินทางไมตองพึ่งคนอื่น 0.84
9. สามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง 0.79

10. ชอบที่จะพูดคุยและสนทนากับผูอ่ืน 0.81
11. สบายใจที่จะมีสวนรวมกับผูอ่ืนในกิจกรรมตาง ๆ 0.78
12. ความคลองตัวของรางกาย 0.76
13. ชอบมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รูสึกวามีความสุข 0.78
14. มีความตื่นตัวตลอดเวลา 0.80

คาความเชื่อถือไดของแบบประเมินความรูสึกตอตนเองทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.79
คาความเชื่อถือไดของแบบประเมินความรูสึกตอตนเองรายขอ มีคาอยูระหวาง 0.74 – 0.84



ภาคผนวก จ
คูมือการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
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วัตถุประสงคของคูมือ

เพื่อใชเปนแนวทางใหผูนําการออกกําลังกายผูสูงอายุ หรือผูที่สนใจทั่วไปสามารถปฏิบัติ
ตามรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา

ตอนที่ 1  แนวทางการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ผูฝกสอนการออกกําลังกายผูสูงอายุหรือผูสนใจทั่วไปสามารถใชรูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ  โดยดําเนินการดังนี้

1. ทาํความเขาใจเกีย่วกบัรายละเอยีดของขัน้ตอนตาง ๆ ในการปฏบิตัติามทีก่าํหนดในรปูแบบ
การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

2. ลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเอง  เพื่อใหเกดิความมั่นใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง

3. สามารถคดิหาวธีิการและเทคนคิการฝกทาการออกกาํลังกาย ตามรปูแบบการออกกาํลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ใหเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุ

4. เลือกสถานที่สําหรับการออกกําลังกายใหเหมาะสม เชนหอประชุม สนามกีฬา และ
ศาลาประชาคม ฯลฯ

ตอนที่ 2  รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรบัผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยการออกกําลังกาย
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หลักการออกกําลังกาย

1. ความถี ่ การใชรูปแบบการออกกาํลังกายเพือ่สงเสรมิคณุภาพชีวติ สําหรับผูสูงอาย ุ ใชเวลา
3 คร้ัง/สัปดาห

2. ความหนัก ประเมินจากคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (RPE)

3. ความนาน ใชระยะเวลาออกกําลังกายตอไปไมเกิน 40 นาที ดังนี้

สัปดาหที่ 1-2 ใชเวลา   22  นาที
สัปดาหที่ 3-4 ใชเวลา   28  นาที
สัปดาหที่ 5-6 ใชเวลา   34  นาที
สัปดาหที่ 7-8 ใชเวลา   40  นาที

รูปแบบการออกกําลังกาย

1. ใชการออกกําลังกายเปนเซต โดย 1 เซต หมายถึง การออกกําลังกายทาละ 8 จังหวะ

2. ขั้นตอนในการออกกําลังกาย แบงเปน 3 ขั้น คือ การอบอุนรางกาย การบริหารรางกาย
และ การผอนคลายรางกาย ดังนี้

การอบอุนรางกาย

วัตถุประสงค

1. เพื่อเตรียมสภาพรางกายของผูสูงอายุใหเกิดความพรอมในการที่จะออกกําลังกายและ
ชวยปองกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลามเนื้อ เอ็น และขอตอในการเคลื่อนไหว

2. เพื่อเตรียมกลามเนื้อและระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกายใหพรอมที่จะทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงขอตอตาง ๆ เพื่อใหมีการคลองแคลวในการเคลื่อนไหว
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ขอพึงปฏิบัติ

การปฏิบัติทาอบอุนรางกาย ทาละ 8 คร้ัง รวมเวลา 6 นาที

ทาการอบอุนรางกาย  มีจํานวน 8 ทา ดังนี้

1) ทาเอนตัวไปดานขาง
2)  ทาบริหารสวนหลัง
3) ทาบริหารแขน มือและนิ้วมือ
4) ทาบริหารลําตัวดานขาง
5) ทาบริหารหัวไหลดานบน
6) ทาบริหารขอมือและขอเทา
7) ทาบริหารลําตัว
8) ทาหมุนขอมือและขอเทา

การบริหารรางกาย

วัตถุประสงค

เพือ่พฒันากลามเนือ้และสวนตางๆ ของรางกายไดทาํงานยดืเหยยีด ขอตอตาง ๆ ไดเคลือ่นไหว
ระบบตางๆ ในรางกาย มีการประสานงาน เชน สายตา มือ เทา และแขน การเคลื่อนไหวกระทําอยาง
ตอเนื่อง ทําใหระบบไหลเวียนโลหิตทํางานมากขึ้น หัวใจเตนเร็วข้ึน

ทาการบริหารรางกาย มีจํานวน 13 ทา ดังนี้

1) ทาศีรษะคอเคลื่อนไหว
2)  ทายืนเขยงปลายเทาขึ้น-ลง
3)  ทาเดิน 4 มุม
4) ทากาวแตะซาย-ขวา พรอมเหวี่ยงแขน
5) ทาทรงตัวดานขาง
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6) ทายอยืดแอนตัว
7) ทายกแขนโบกสะบัด
8) ทาชี้สลับขาง
9) ทาตั้งวงบนลาง
10) ทาบริหารแขนไหลซาย-ขวา
11)  ทาเอียงตัวลูลม
12)  ทาเอนตัวสลับแขน
13 ) ทาชูมือกมลงแตะพื้น

ขอพึงปฏิบัติ

การปฏิบัติทาการบริหารรางกาย ตามกําหนดดังนี้
สัปดาหที่ 1-2 “เตรียมพรอมรางกาย” ปฏิบัติทาละ 2 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 6 นาที
สัปดาหที่ 3-4 “ขยายชวงเวลา”    ปฏิบัติทาละ 4 เซต จํานวน 13 ทา  ใชเวลา 12 นาที
สัปดาหที่ 5-6 “คนหาความมั่นใจ” ปฏิบัติทาละ 6 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 18 นาที
สัปดาหที่ 7-8  “สดใสชีวิตยั่งยืน” ปฏิบัติทาละ 8 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 24  นาที
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การผอนคลายรางกาย

วัตถุประสงค

เพื่อใหระบบตาง ๆ ของรางกายไดกลับคืนสูสภาพปกติเหมือนกับในขณะกอนการทดลอง

ขอพึ่งปฏิบัติ

การปฏิบัติทาผอนคลายรางกาย ทาละ 10 คร้ัง รวมเวลา 10 นาที ทาการผอนคลายรางกาย 
มีจํานวน 10 ทา ดังนี้

1) ทาบริหารระบบหายใจ
2).ทาบริหารคอ
3) ทาบริหารเอวและลําตัว
4) ทาบริการขอเทาทรงตัว
5) ทาบริหารไหลและคอ
6) ทาบริหารกลามเนื้อตนแขน
7) ทาบริหารไหล ขอมือและลําตัว
8) ทาบริหารลําตัวและแขน
9) ทาบริหารหัวไหลและแขน
10) ทาทรงตัวเหยียดแขน



270

แผนการใชรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ขั้นตอนดําเนินการ กอนการฝก สัปดาหที่ 1-2
เวลาที่ฝก

สัปดาหที่ 3-4
เวลาที่ฝก

สัปดาหที่ 5-6
เวลาที่ฝก

หลังสัปดาห
ที่ 6

สัปดาหที่ 7-8
เวลาที่ฝก

หลังสัปดาหที่ 8

ประเมินสมรรถภาพทางกาย - - - -
ประเมินความรูสึกตอตนเอง - - - -
ประเมินความรูสึกตอชีวิต - - - -
การอบอุนรางกาย (8 ทา) - X X X - X -
 * ทําทาละ 8 ครั้ง - 6 นาที 6 นาที 6 นาที - 6 นาที -
การบริหารรางกาย (13 ทา) - X X X - X -
 * ทําทาละ 2 เซต - 6 นาที - - - - -
* ทําทาละ 4 เซต - - 12 นาที - - - -
* ทําทาละ 6 เซต - - - 18 นาที - - -
* ทําทาละ 8 เซต - - - - - 24 นาที -
การผอนคลายรางกาย (10 ทา) - X X X - X -
* ทําทาละ 10 เซต - 10 นาที 10 นาที 10 นาที - 10 นาที -

รวม 3 22 นาที 28 นาที 34 นาที 3 40 นาที 3
หมายเหตุ X = เขารวมปฏิบัติสัปดาหละ 3 ครั้ง,  =  เขารวมการประเมิน

แตละทาจะมีการนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8   เรียกวา 1 เซต
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ตอนที่ 3 การปฏิบัติการออกกําลังกาย

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การอบอุนรางกาย (Warm-up) จํานวน 8 ทา ใชเวลา 6 นาที

1. การบริหารรางกาย (Exercises) จํานวน 13 ทา

มีการปฏิบัติทาการบริหารรางกายตามกําหนดดังนี้
สัปดาหที่ 1- 2 “เตรียมพรอมรางกาย” ปฏิบัติทาละ 2 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 6 นาที
สัปดาหที่ 3- 4 “ขยายชวงเวลา” ปฏิบัติทาละ 4 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 12 นาที
สัปดาหที่ 5- 6 “คนหาความมั่นใจ” ปฏิบัติทาละ 6 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 18 นาที
สัปดาหที่ 7- 8 “สดใสชีวิตยั่งยืน” ปฏิบัติทาละ 8 เซต จํานวน 13 ทา ใชเวลา 24 นาที

3. การผอนคลายรางกาย (Cool-Down) จํานวน 10 ทา ใชเวลา 10 นาที
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การอบอุนรางกาย  (Warm-up)

กอนการฝกตามโปรแกรมผูรับการฝกจะตองอบอุนรางกายเพื่อเตรียมกลามเนื้อและระบบ
การทาํงานตาง ๆ ของรางกายใหพรอมทีจ่ะทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ และชวยปองกนัการบาดเจบ็
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลามเนื้อ เอ็น และขอตอในการเคลื่อนไหว ซ่ึงมีรายละเอียดในการปฏิบัติ         
ดังตอไปนี้

ทาที่ กิจกรรม จํานวนครั้ง

1 ทาเอนตัวไปดานขาง 8

2 ทาบริหารสวนหลัง 8

3 ทาบริหารแขน มือและนิ้วมือ 8

4 ทาบริหารลําตัวดานขาง 8

5 ทาบริหารหัวไหลดานบน 8

6 ทาบริหารขอมือและขอเทา 8

7 ทาบริหารลําตัว 8

8 ทาหมุนขอมือและขอเทา 8

หมายเหตุ   ชวงการอบอุนรางกายและการยืดเหยียดกลามเนื้อใหปฏิบัติอยางชา ๆ โดยเนนการยืด
                   เหยียดกลามเนื้อ เพื่อเปนการกระตุนใหกลามเนื้อ พรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมในการออก
                   กําลังกาย ใชเวลา 6 นาที



273

ทาเตรียมบริหารรางกาย

         

ภาพผนวกที่ 5 ทาเตรียมบริหารรางกาย

         

ภาพผนวกที่ 6  ปฏิบัติทาย่ําเทาสลับซาย-ขวา
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การอบอุนรางกาย (Warm-up)

1.  ทาเอนตัวไปดานขาง

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวและความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัวดานขาง

ประโยชนท่ีได  แขน ดานหลังลําตัว หัวไหลและการทรงตัว

แขน และดานหลังลําตัวเหยียดตึงไมปวดเมื่อย เกิดความออนตัวของรางกาย ยืดกลามเนื้อ
ดานขางลําตัวจากแขนถึงสะโพกและยืดกลามเนื้อหลังสวนลาง

หวัไหล หวัไหลเหยยีดตงึ กลามเนือ้หวัไหล (Deltiod) ไดยดืเตม็ที ่ หวัไหลเคลือ่นไหวเกิด
ความแข็งแรง และมีความออนตัว ทานี้เปนทายืดกลามเนื้อดานขางลําตัว

การทรงตัว การเอียงลําตัวตามแขน ทําใหมีการเคลื่อนไหวสามารถทรงตัวอยูในลักษณะที่ดี

วิธีปฏิบัติ

ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาหางกัน 1 ชวงไหล ยกแขนขึ้นเหนือศรีษะ พรอมทั้งเอนลําตัวไปทาง
ดานซายและขวา นับเปน 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

หมายเหตุ   ทาเอนตัวไปดานขางผูสูงอายุตองเอนตัวไปทางดานซายและขวาไดอยางนอย 60 องศา

ง
ภาพผนวกที่ 7  ทาเอนตัวไปดานขา
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2.  ทาบริหารสวนหลัง

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความออนตัวหลังสวนลาง แขน และขาสวนบน

ประโยชนท่ีได  หลัง สวนลาง แขน ขาดานหลัง และหัวไหล
           หลัง ชวยยืดกลามเนื้อหลังสวนลาง
           แขน เพิ่มกําลังและการเคลื่อนไหวของไหลและแขน
          ขาสวนบน เพิ่มกําลังกลามเนื้อขาสวนบน และเพิ่มกําลังกลามเนื้อของไหล

วิธีปฏิบัติ

ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาหางกัน 1 ชวงไหล ประสานมือที่ศีรษะ กมตัวลงกางแขนออกดานขาง
ยกตัวขึ้นเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะ พรอมกับแอนอกขึ้นพรอมเงยหนา นับเปน 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

หมายเหตุ   ทาบริหารสวนหลังตองกมตัวไดอยางนอย 60 องศา เขาตองตึงควรกมเงยชา ๆ สําหรับ
                   ผูสูงอายทุีม่ปีญหากระดกูสนัหลังและมโีรคประจาํตวั ระมดัระวงัในการออกกาํลังกาย ทานี้

ขอควรระวัง คอย ๆ ปฏิบัติ ทําชา ๆ ขณะกมตัว

ภาพผนวกที่ 8  ทาบริหารสวนหลัง
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3.   ทาบริหารแขน มือและนิ้วมือ

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนากลามเนื้อแขนและมือ

ประโยชนท่ีได  กลามเนื้อแขน มือ
           แขน กลามเนื้อแขนเกิดความแข็งแรง
         ขอมือ เพิ่มกําลังกลามเนื้อมือ

วิธีปฏิบัติ
ทาเริม่ตน ยนืแยกเทาหางกนั 1 ชวงไหล กางแขนขนานกนักบัพืน้ ยืน่มอืตรงไปขางหนา กาํมอื

เต็มที่แลวเหยียดนิ้วออกเต็มที่นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 9  ทาบริหารแขน มือและนิ้วมือ
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4.  ทาบริหารลําตัวดานขาง

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของหัวไหล

ประโยชนท่ีได  หัวไหล
           หัวไหล เพิ่มการเคลื่อนไหวและเพิ่มกําลังกลามเนื้อของไหล

วิธีปฏิบัติ

ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาหางกัน 1 ชวงไหล แขนทั้งสองแนบชิดลําตัว ยกไหลซายขึ้นลง สลับ
ยกไหลขวาขึ้น-ลง นับเปน 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 10  ทาบริหารลําตัวดานขาง
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5.  ทาบริหารหัวไหลดานบน

วัตถุประสงค พฒันาความออนตวัของหวัไหล และเพิม่ความแขง็แรงของกลามเนือ้ upper
trapezius

ประโยชนท่ีได หัวไหล และมือ
             หัวไหล หัวไหลยึดขึ้น และยนไหลลงเพิ่มการเคลื่อนไหวของหัวไหล
             มือ ขอมือกําและเหยียดชวยเพิ่มกําลังและความแข็งแรงของมือ

วิธีปฏิบัติ

ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาพอประมาณ แขนทั้งสองแนบชิดลําตัว มือกําหลวม ๆ ยกไหลซาย
และขวา ขึ้นพรอมกัน มือทั้งสองกําแนน ลดไหลซายและขวาลงพรอมกัน มือทั้งสองกางนิ้วออก
นับเปน 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 11  ทาบริหารหัวไหลดานบน
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6.  ทาบริหารขอมือ และขอเทา

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนากลามเนื้อหลังสวนลางและขางลําตัว

ประโยชนท่ีได ขอมือ แขน ไหล หลังสวนลางและขางลําตัว
           ขอมือ กําขอมือทําใหเกิดกําลังกลามเนื้อขอมือ
           แขน แขนเหยียดตึง เพิ่มกําลังการเคลื่อนไหวของแขน
           ไหล เพิ่มการเคลื่อนไหวของไหล
           หลังสวนลางและขางลําตัว ชวยยืดกลามเนื้อหลังสวนลางและขางลําตัว

วิธีปฏิบัติ

ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาหางกัน 1 ชวงไหล กํามืองอแขนใหกําปนอยูตรงหนาอก พุงกําหมัด
ตรง ๆ ขึ้นไปเหนือศีรษะ (ชกฟา) แลวดึงแขนกับที่เดิม ทําซาย-ขวา  นับเปน 1 คร้ัง ลําตัวเฉียงตาม
แขนที่ชกฟา

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 12  ทาบริหารขอมือ และขอเทา
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7.  ทาบริหารลําตัว

วัตถุประสงค เพือ่เพิม่กาํลังแขน และเพิม่ความแขง็แรงใหกบัอุงเทา ขอเทา นอง และฝกการ
ทรงตวั

ประโยชนท่ีได แขน หัวไหล อุงเทา ขอเทา นองและลําตัว
แขน หวัไหล แขนทัง้ 2 ชูขึน้เกดิการยดืเหยยีดของแขนและหวัไหลและ

ชวยการทรงตวั
อุงเทา ขอเทาและนอง ชวยเพ่ิมความแข็งแรงใหกับอุงเทา ขอเทาและนอง
ลําตัว ลําตัวเหยียดขึ้นเพื่อชวยในการทรงตัว

วิธีปฏิบัติ

ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาหางกัน 1 ชวงไหล ปลายเทาชี้ไปดานหนา เขยงปลายเทาโดยยก        
สนเทาขึ้นพรอมกับชูแขนทั้งสองขึ้น เหนือศรีษะ ใหปลายนิ้วหัวแมมือชิดกัน ชวยบริหารลําตัวและ
การทรงตัว ลดสนเทาลง นําแขนทั้งสองกลับมาแนบชิดลําตวั  นับเปน 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

หมายเหตุ     เขยงปลายเทาโดยยกสนเทาขึ้นเหนือพื้นอยางนอย 1 นิ้ว

ภาพผนวกที่ 13  ทาบริหารลําตัว
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8.  ทาหมุนขอมือและขอเทา

วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของขอมือและขอเทา

ประโยชนท่ีได ขอมือ และขอเทา
ขอมอื และขอเทา เพิม่กาํลังของกลามเนือ้ขอมอืและขอเทา และเพิม่การ

เคลือ่นไหวของขอมือและขอเทา

วิธีปฏิบัติ

ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาหางกันพอประมาณ หมุนขอมือและขอเทาเปนวงกลมตามเข็มนาฬิกา
และหมุนกลับทวนเข็มนาฬิกาสลับกัน นบัเปน 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 8 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 14  ทาหมุนขอมือและขอเทา



282

การบริหารรางกาย (Exercise)

การบริหารรางกาย จํานวน 13 ทา เพื่อใหกลามเนื้อ และสวนตาง ๆ ของรางกายไดทํางาน
ยืดเหยียด ขอตอตาง ๆ ไดเคลื่อนไหว ระบบตาง ๆ ในรางกาย มีการประสานงานเชน สายตา มือ เทา 
และแขน การเคลื่อนไหวกระทําอยางตอเนื่อง ทําใหระบบไหลเวียนโลหิตทํางานมากขึ้น หัวใจเตน
เร็วขึ้น

ทาการบริหารรางกาย จํานวน 13 ทา มีดังตอไปนี้

1. ทาคอเคลื่อนไหว
2. ทายืนแกวงแขนขึ้น-ลง
3. ทาเดิน 4 มุม
4. ทากาวแตะซาย-ขวา พรอมเหวี่ยงแขน
5. ทาทรงตัวดานขาง

 6. ทายอยืดแอนตัว
7. ทาเหยียดแขนโยกตัว
8. ทาชี้สลับขาง
9. ทาตั้งวงบนลาง
10. ทาบริหารแขนไหลซาย-ขวา
11. ทาเอียงตัวลูลม
12. ทาเอนตัวสลับแขน
13. ทาชูมือกมลงแตะพื้น

ขอกําหนดในการปฏิบัติ

สัปดาหที่ 1-2  “เตรียมพรอมรางกาย” ปฏิบัติทาละ  2  เซต  ใชเวลา  6 นาที
สัปดาหที่ 3-4  “ขยายชวงเวลา” ปฏิบัติทาละ  4  เซต  ใชเวลา  12 นาที
สัปดาหที่ 5-6  “คนหาความมั่นใจ” ปฏิบัติทาละ  6  เซต  ใชเวลา  18 นาที
สัปดาหที่ 7-8  “สดใสชีวิตยั่งยืน” ปฏิบัติทาละ  8  เซต  ใชเวลา  24 นาที
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1.  ทาคอเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของคอ
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา  หัวเขา  คอและหัวไหล

การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขาสวนลาง
และสวนบน หัวเขาชวยปองกันการบาดเจ็บบริเวณขาและเปนกิจกรรมการบริหาร
กายที่ดี ทําใหปอดและหัวใจมีความอดทนและแข็งแรง
กระดูกสะบาหัวเขา (Patella) และเอ็นหัวเขา (Patella ligament) ไดเคลื่อนไหว
ตลอดทําใหเอ็นไมยึดติดมีความยืดหยุนออนตัว ไมมีปญหาเรื่องขอเขาเสื่อม
ทําใหกลามเนื้อของคอ sterno didomustoid และ  upper trapeziur แข็งแรงจะชวย
ใหยืนในลักษณะที่ดี
หัวไหล (Shoulder) ของ Deltoid เหยียดตึงยืดกลามเนื้อไหล ทําใหหัวไหลแข็งแรง

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อย ๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ

ถึง 1
ทาบริหาร ทาเริ่มตนยืนแยกเทา 1 ชวงไหล
 จังหวะที่ 1  ยืนแยกเทา 1 ชวงไหล เอียงคอไปทางดานขวา   จังหวะที่ 2  คอตั้งตรง

จังหวะที่ 3 เอียงคอไปทางดานซาย จังหวะที่ 4  คอตั้งตรง จังหวะที่ 5  กมหนาลง
จังหวะที่ 6 เงยหนาขึ้นตั้งตรง จังหวะที่ 7 เงยหนาไปมองฟา จังหวะที่ 8  กลับมาอยู
ทาเริ่มตน

มือ เทาสะเอว  ขอศอกอยูดานขาง
หมายเหตุ เงยหนามากไปจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย

                       

ภาพผนวกที่ 15  ทาคอเคลื่อนไหว
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2.  ทายืนแกวงแขนขึ้น-ลง

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาการทรงตัว
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา แขน ขอเทา สนเทา อุงเทา และนองและชวยการทรงตัว

ความข็งแรงขา  การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา กลามเนื้อขาสวนลาง และ
สวนบน

แขน เกิดความออนตัวของหัวไหลและเกิดความแข็งแรง
ตนขา เกิดความแข็งแรง
ปลายเทาและสนเทา รับน้ําหนักชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับอุงเทา ขอเทา และนอง
การทรงตัว ทําใหอยูในลักษณะที่ดีนิ่งไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อย ๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ

ถึง 1
ทาบริหาร ยืนแยกเทา 1 ชวงหัวไหล เขยงปลายเทาโดยยกเสนเทาขึ้นนับจังหวะ 1 ถึงจังหวะ 4

พรอมกับชูแขนทั้งสองเหนือศรีษะเพื่อชวยการทรงตัว จังหวะที่ 5 ถึง จังหวะที่ 8
คอย ๆ ลดสนเทาลงพรอมกับเหวี่ยงแขนผานลําตัวไปดานหลัง

ศีรษะ ตั้งตรง
หมายเหตุ  เขยงปลายเทาโดยยกสนเทาขึ้นเหนือพื้นดินอยางนอย 1 นิ้ว

ภาพผนวกที่ 16  ทายืนแกวงแขนขึ้น-ลง
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3.  ทาเดิน 4 มุม

วัตถุประสงค พัฒนาความแข็งแรงกลามเนื้อขาและแขน
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา   หัวเขา ลําตน ขอมือ นิ้วมือและหัวไหล

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หัวเขาชวยปองกันการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระแทก ตลอด
จนทําใหเอ็นไมยืดติด มีความยืดหยุนออนตัว

ลําตัว เคลื่อนไหวเกิดความแข็งแรง
ขอมือ,นิ้วมือ ขอไมยึดติด, ไมปวด เอ็นไมยึดติด
หัวไหล มีการเคลื่อนไหวเกิดความแข็งแรง

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อย ๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ

ถึง 1
ทาบริหาร จังหวะที่ 1 กาวเทาซายไปดานหนา พรอมกับชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะแนบชิดหู

มือกําหลวม ๆ จังหวะที่ 2 กาวเทาขวาไปขางหนา จังหวะที่ 3 นําเทาซายกลับมาอยู
ในทาเริ่มตน  จังหวะที่ 4 นําเทาขวากลับมาอยูในทาเริ่มตน และลดมือขวาลงมาระ
ดับอก  จังหวะที่ 5 ถึงจังหวะที่ 8 ก็นับเหมือนกับจังหวะที่ 1 – จังหวะที่ 4 เชนกัน

               

ภาพผนวกที่ 17  ทาเดิน 4 มุม
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4.  ทากาวแตะซาย-ขวา พรอมเหวี่ยงแขน

วัตถุประสงค   พัฒนาความออนตัวของกลามเนื้อแขน ไหล ขา และการทรงตัว
ประโยชนท่ีได   ความแข็งแรงขา หัวเขา ขอแขน ลําตัว และหัวไหล

ความแข็งแรงขา   การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลาม
                                    เนื้อขาสวนลางและสวนบน

หัวเขา ชวยปองกันการบาดเจ็บบริเวณขาและขอเขา
ขอแขน มีการเคลื่อนไหวซายและขวา ไมเปนขอยึดติด
ลําตัว เคลื่อนที่เกิดความสมดุล ตัวตรง
หัวไหล เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลง ทําใหหัวไหลสวนหนาและสวนหลังเกิดการยืดหยุน

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่าํเทาสลบัซาย-ขวา นบัเปน 1 ทาํไปเรือ่ย ๆ จนถงึนบั 8 และนบัถอยหลังจาก 8 นบั ถึง 1
ทาบริหาร จังหวะที่ 1 กาวเทาซายไปแตะดานขาง เหวี่ยงแขนทั้ง 2 จากดานขวาไปดานซาย จังหวะ

ที่ 2 กาวเทาขวาไปชิดเทาซาย มือทั้ง 2 ชูขึ้นเหนือศรีษะดานซาย จังหวะที่ 3 กาวเทาไป
แตะดานขาง เหวี่ยงแขนทั้งสองจากดานซายไปทางดานขวา จังหวะที่ 4 กาวเทาซายไป
ชิดเทาขวามือทั้งสอง ชูขึ้นเหนือศรีษะดานขวา ทําสลับกัน ในจังหวะที่ 5 ถึงจังหวะที่ 8
ทําเหมือนจังหวะที่ 1 ถึง จังหวะที่ 4

            

ภาพผนวกที่ 18  ทากาวแตะซาย-ขวา พรอมเหวี่ยงแขน
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5.  ทาทรงตัวดานขาง

วัตถุประสงค พัฒนาการทรงตัวและความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ไหล และ ขา
ประโยชนท่ีได     ความแข็งแรงขา แขน  หัวไหล และลําตัว

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา หัวเขาไดเคลื่อนไหว
                                    ยืดหยุน ทําใหเอ็นหัวเขาไมยึดติด

แขน แขนกางออกดานขางเกิดความอดทนและเข็งแรง
หัวไหล มีการเคลื่อนไหวยืดหยุนและไมยืดติด
ลําตัว ลําตัวทรงทําใหเกิดการทรงตัวที่ดี

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อยๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ

ถึง 1
ทาบริหาร จังหวะที่ 1 ถึงจังหวะที่ 8 ยกเทาซายแตะนองเทาขวา แขนทั้งสองกางออกนับ 1 ถึง 8

ทําสลับกัน
ศีรษะ เอียงแตะหัวไหลดานที่ยกเทาขึ้นแตะ

หมายเหตุ     ทาทรงตัวดานขาง ผูสูงอายุยกเทาขึ้นแตะนองอยางนอยเหนือขอเทา แตยกเทาเหนือ
หัวเขาไมได

ภาพผนวกที่ 19  ทาทรงตัวดานขาง
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6.  ทายอยืดแอนตัว

วัตถุประสงค    เพื่อพัฒนาความออนตัวและความแข็งแรงกลามเนื้อขา แขน และหัวไหล

ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา หัวเขา แขนและหัวไหล
ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อ

                                    ขาสวนลางและสวนบน
หัวเขา ชวยปองกันการบาดเจ็บบริเวณขาและ ขอหัวเขา
แขน แขนทั้ง 2 เคลื่อนไหวยืดหยุนเกิดความออนตัว
หัวไหล เคลื่อนไหวตลอดเวลาไมเกิดขอยืดติดสามารถเพิ่มหรือลดการยดืเหยียดได

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่าํเทาสลบัซาย-ขวา นบัเปน 1 ทาํไปเรือ่ย ๆ จนถงึนบั 8 และนบัถอยหลังจาก 8 นบั ถึง 1
ทาบริหาร ทาเริ่มตน ยืนแยกเทา 1 ชวงไหล กระดูกสันหลังอยูในทาที่สมดุล หัวไหลผอนคลายไม

ยกไหล กางแขนออกไปดานหลัง แขนอยูในระดับเดียวกับหัวไหล หรือต่ํากวาเล็กนอย
จงัหวะที ่1  ยอเขาเลก็นอยดนัแขนไปดานหลงั จงัหวะที ่2 ยดืตวัขึน้กางแขนมาอยูดานขาง
ระดับเดียวกับหัวไหล จังหวะที่ 3  ถึงจังหวะที่ 8 ทําเหมือนจังหวะที่ 1 และ จังหวะที่ 2
สลับกัน นับเปน 1 เซต

ภาพผนวกที่ 20  ทายอยืดแอนตัว



289

7.  ทาเหยียดแขนโยกตัว

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของกลามเนื้อตนขาสวนลางและสวนบน และแขน
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา หัวเขา ขอมือ ขอศอกและหัวไหล

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หัวเขาชวยปองกันการบาดเจ็บบริเวณขาและเปนกิจกรรมการ
บริหารกายที่ดี ทําใหปอดและหัวใจมีความอดทนและแข็งแรง   หัวเขา กระดูกสะบา
หัวเขา (Patella) ไดเคลื่อนไหวเกิดความยืดหยุนทําใหเอ็นหัวเขาแข็งแรงไมมีปญหา
เร่ือง  เขาเสื่อม ขอมือ ขอมือไดมีการเคลื่อนไหว เขา-ออกชวยสรางความแข็ง
แรงและความอดทนใหกับขอมือ ขอศอก ขอศอกเคลื่อนไหวขณะที่ขอมือเขาหากัน
และออกจากกัน ทําใหเกิดความแข็งแรง และเกิดความออนตัวของขอมือขอศอกและ
หัวไหลหัวไหล หัวไหล (Shoulder) มีการเคลื่อนไหวเขา-ออก ทําใหไหลสวนบน
และไหลสวนหนาหนายืดหยุนเกิดความออนตัว

วิธีปฏิบัติ         เทาและแขน
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อยๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ

ถึง 1
ทาบริหาร ยืนเทาชิด  จังหวะที่ 1 กาวเทาซายไปทางดานขาง 1 ชวงไหล แขนทั้ง 2 ขาง ยกขึ้น

ระดับอก ขอมือคว่ําลงดานหนา ปลายนิ้วหัวแมมือชิดกัน  จังหวะที่ 2 แยกปลายนิ้ว
ออกจากกันโดยใหหันออกไปดานขาง เทาซายยอรับน้ําหนัก จังหวะที่ 3 และจังหวะ
ที่ 4 ปฏิบัติเหมือนกับจังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 2 สลับขาง ปฏิบัติครบ 8 จังหวะ นับ
เปน 1 รอบ   ศีรษะ  ตั้งตรง

หมายเหตุ เพื่อไมใหเกิดการบาดเจ็บควรแยกเทาไมเกิน 1 ชวงไหล

      

ภาพผนวกที่ 21  ทาเหยียดแขนโยกตัว
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8.  ทาชี้สลับขาง

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของแขนดานขางและลําตัวดานขาง
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา หัวเขา การทรงตัว มือ ขอศอก หัวไหลและสะโพก

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หวัเขาชวยปองกนัการบาดเจบ็บรเิวณขาและเปนกจิกรรมการบรหิารกาย
ทีด่ ี ทาํใหปอดและหวัใจมคีวามอดทนและแขง็แรง  หัวเขา กระดกูสะบาหวัเขา (Patella)         
ไดเคลือ่นไหวเกดิความยดืหยุนทาํใหเอน็หวัเขาแขง็แรงไมมปีญหาเรือ่งเขาเสือ่ม  การทรงตวั
ขณะที่มีการเคลื่อนไหวไปทางดานขาง ทาทางและการทรงตัวดี เนื่องจากมีความแข็งแรง
ขาดี มือและขอศอก มือและขอศอกมีการเคลื่อนไหว ยืดเหยียดตึงทําใหไหลสวนหนา มมีุม
การเคลือ่นไหวสามารถเพิม่หรือลดการยดืเหยยีดได หัวไหลและสะโพก หวัไหลและดานขาง
ของสะโพก ยืดเหยียดไปทางดานขาง ทําใหยืดหยุนเกิดความออนตัว

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่าํเทาสลบัซาย-ขวา นบัเปน 1 ทาํไปเรือ่ย ๆ จนถงึนบั 8 และนบัถอยหลังจาก 8 นบั ถึง 1
ทาบริหาร กาวเทาซายไปดานขาง นับจังหวะ 1 เทาขวาชิดเทาซายนับจังหวะ 2  กาวเทาขวาไปดาน

ขาง นับจังหวะ 3 และนําเทาซายมาชิดเทาขวานับจังหวะ 4 ปฏิบัติครบ 8 จังหวะ นับ
เปน 1 รอบ

มือ มือซายและมือขวาคว่ําลงระดับหนาอก ใหขอศอกขนานกับพื้น จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2 ใช
มือขวาชี้ไปทางหางคิ้วซาย จังหวะที่ 3 และ 4 ทําสลับกับจังหวะที่ 1 และ 2 ปฏิบัติครบ
8 จังหวะนับเปน 1 รอบ

ภาพผนวกที่ 22  ทาชี้สลับขาง
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9.  ทาตั้งวงบนลาง

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของขอมือ หัวไหล และแขน
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา หัวเขา ขอมือ ขอศอก และหัวไหล

ความแข็งแรงขา  การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หวัเขาชวยปองกนัการบาดเจบ็บรเิวณขาและเปนกจิกรรมการบรหิารกาย
ที่ดี ทําใหปอดและหัวใจมีความอดทนและแข็งแรง หัวเขา กระดูกสะบาหัวเขา (Patella) 
ไดเคลื่อนไหวเกิดความยืดหยุนทําใหเอ็นหัวเขาแข็งแรงไมมีปญหาเรื่องเขาเสื่อม ขอมือ      
ขอมือยืดเหยียดตั้งวงระดับบนและลาง มีการเคลื่อนไหวทําใหขอมือเกิดความยืดหยุน         
ขอศอก ขอศอกเคลื่อนไหวตามจังหวะขณะที่ขอมือเหยียดไปดานขางทําใหขอศอกเกิด
ความแข็งแรงและเกิดความเคลื่อนไหวออนตัว หัวไหล หัวไหลยอเหยียดขึ้นลง ทําใหหัว
ไหลสวนหนาเกิดความยืดหยุน

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่าํเทาสลบัซาย-ขวา นบัเปน 1 ทาํไปเรือ่ย ๆ จนถงึนบั 8 และนบัถอยหลังจาก 8 นบั ถึง 1
ทาบริหาร จังหวะที่ 1 ถึงจังหวะ 3 มือขวาหงายมือขึ้นระดับคิ้ว ยกขึ้นระดับไหล มือซายหงายขึ้น 

นิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีแตะกันอยูที่ทอง จังหวะที่ 4 มือซายหงายมือขึ้น ระดับคิ้วซาย        
มือขวาหงายขึ้น นิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีแตะกันอยูที่ทอง จังหวะที่ 5 -8 ปฏิบัติเหมือน
จังหวะที่ 1 – 4 สลับกัน ปฏิบัติครบ 8 จังหวะ นับ 1 รอบ  ศีรษะ ตั้งตรง

ภาพผนวกที่ 23  ทาตั้งวงบนลาง
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10.  ทาบริหารแขนไหลซาย-ขวา

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวและความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน และขา
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา หัวเขา แขน และดานหลังของลําตัว หัวไหล และการทรงตัว

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หัวเขาชวยปองกันการบาดเจ็บบริเวณขาและเปนกิจกรรมบริหารกาย
ที่ดี ทําใหปอดและหัวใจมีความอดทนและแข็งแรง หัวเขา กระดูกสะบาหัวเขา (Patella) 
ไดเคลื่อนไหวเกิดความยืดหยุนทําใหเอ็นหัวเขาแข็งแรงไมมีปญหาเรื่องเขาเสื่อม แขนและ
ดานหลังของลําตัว แขนและดานหลังของลําตัวเหยียดตึง ทําใหเกิดความออนตัวของราง
กาย มีการยืดกลามเนื้อดานขางจากแขนถึงสะโพก หัวไหล หัวไหลเหยียดตึงเต็มที่ ทานี้
เปนทาที่ยืดกลามเนื้อดานขางหัวไหล เกิดความแข็งแรงและมีความยืดหยุน การทรงตัว
ความแข็งแรงขา กลามเนื้อขาสวนบนและสวนลางแข็งแรง มีการยืดหยุนขณะที่ยกมือ  ทั้ง 
2 ขึ้นเหนือศีรษะเอียงไปทางซายและทางขวา การทรงตัวดีไมโอนเอนขางใดขางหนึ่ง

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อย ๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ ถึง

1
ทาบริหาร ยกมือซาย และมือขวาเหนือศีรษะ โบกสะบัดไปทางซายและขวา ตามจังหวะที่นับ นับ

จังหวะ 1 ถึง จังหวะ 8  ศีรษะ โยกไปดานขางซายและขวาสลับไปมา

ภาพผนวกที่ 24  ทาบริหารแขนไหลซาย-ขวา
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11.  ทาเอียงตัวลูลม

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของแขน ไหล ขาและกลามเนื้อหลังดานขางลําตัว
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา  บริหารแขนและดานหลังของลําตัว หัวไหล และหัวเขา

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หวัเขาชวยปองกนัการบาดเจบ็บรเิวณขาและเปนกจิกรรมการบรหิารกาย
ที่ดี ทําใหปอดและหัวใจมคีวามอดทนและแข็งแรง  หัวเขา กระดูกสะบาหัวเขา (Patella) 
ไดเคลื่อนไหวยืดหยุนทําใหเอ็นหัวเขา ไมยึดติด ไมมีปญหาเรื่องเขาเสื่อม แขนและดาน
หลังของลําตัว แขนและดานหลังของลําตัวเหยียดตึงไมปวดเมื่อย ทําใหเกิดความออนตัว
ของรางกายยึดกลามเนื้อดานขางจากแขนถึงสะโพก  หัวไหล  หัวไหลเหยียดตึง กลามเนื้อ
หัวไหล (deltoid) ไดยืดเต็มที่ หัวไหลเกิดความแข็งแรงและมีความออนตัว เปนทาที่ยืด
กลามเนื้อดานขาง หัวเขา กระดูกสะบาหัวเขา (Patella) ไดเคลื่อนไหวยืดหยุนทําใหเอ็นหัว
เขาไมยึดติด ไมมีปญหาเรื่องเขาเสื่อม

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อยๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ

ถึง 1
ทาบริหาร มือทั้ง 2 ชูขึ้นเหนือศรีษะเอียงไปทางดานขวานับจังหวะที่ 1 จนถึงจังหวะที่ 8 ทํา

สลับกันดานซายก็ทําเชนเดียวกัน   ศีรษะ เอียงตามหรือโลตัวตามดานซายและขวา

ภาพผนวกที่ 25  ทาเอียงตัวลูลม
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12.  ทาเอนตัวสลับแขน

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของหัวไหล แขน ขาและดานขางของลําตัว
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา หัวเขา มือ แขนและหัวไหล

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หวัเขาชวยปองกนัการบาดเจบ็บรเิวณขาและเปนกจิกรรมการบรหิารกาย
ที่ดี ทําใหปอดและหัวใจมีความอดทนและแข็งแรง หัวเขา กระดูกสะบาหัวเขา (Patella) 
ไดเคลื่อนไหวเกิดความยืดหยุนทําใหเอ็นหัวเขาแข็งแรงไมมีปญหาเรื่องเขาเสื่อมมือและ
แขน แขนทั้งสองกางออกเหยียดตึงเกิดความแข็งแรง การหงายมือ คว่ํามือบิดแขน บิดขอ
มือทําใหขอมือเคลื่อนไหวยืดหยุนไดดี ทําใหขอมือแข็งแรง หัวไหล กลามเนื้อหัวไหลไบ
เซ็ปและไตรเซ็ปบิด ทําใหหัวไหลเหยียดตึงเกร็งชวยพัฒนาใหหัวไหลแข็งแรง

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่าํเทาสลบัซาย-ขวา นบัเปน 1 ทาํไปเรือ่ย ๆ จนถงึนบั 8 และนบัถอยหลังจาก 8 นบั ถึง 1
ทาบริหาร มือทั้งสองกางออกระดับเอว จังหวะนับ 1 แขนซายหงายมือขึ้น แขนขวางอขอศฮกคว่ํา

ขอมือลง จังหวะที่ 2 แขนขวาหงายขึ้น แขนซายงอศอกคว่ําขอมือลง ปฏิบัติสลับกันไป
จนถึง จังหวะที่ 8 นับเปน 1 รอบ  

ภาพผนวกที่ 26  ทาเอนตัวสลับแขน
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13.  ทาชูมือกมลงแตะพื้น

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของกลามเนื้อหลังสวนลาง และสวนบน
ประโยชนท่ีได ความแข็งแรงขา หัวเขา ขอมือ  ขอศอก คอ และหลังสวนลาง

ความแข็งแรงขา การย่ําเทาอยูกับที่เปนการพัฒนากระดูกขอเทา (ankle joint) กลามเนื้อขา
สวนลางและสวนบน หวัเขาชวยปองกนัการบาดเจบ็บรเิวณขาและเปนกจิกรรมการบรหิารกาย
ที่ดี ทาํใหปอดและหวัใจมคีวามอดทนและแขง็แรง หัวเขา กระดกูสะบาหวัเขา (Patella)        
ไดเคลื่อนไหวเกิดความยืดหยุนทําใหเอ็นหัวเขาแข็งแรงไมมีปญหาเรื่องเขาเสื่อม ขอมือ 
ขอศอก เหยียดขึ้นตรง นิ้วทั้ง 5 เรียงชิดติดกัน เกร็งขอมือทั้งสองชิดกัน ทําใหขอมือแข็ง
แรงขอศอกเหยยีดตึงดานขาง หัวไหลเกิดการเหยียดตึงไปทางดานหลัง ทําใหหัวไหลแข็ง
แรงขณะที่มีการเคลื่อนไหว คอ ทําใหกลามเนื้อคอยืดเหยียดขึ้นและลง มีการยืดหยุนของ
กลามเนื้อคอ เกิดความแข็งแรง เอ็นคอไมยึดติดไมทําใหปวดคอ เวลานั่งหรือยืนนาน ๆ 
หลังสวนลาง  เกิดความออนตัว

วิธีปฏิบัติ
ทาเตรียม ย่ําเทาสลับซาย-ขวา นับเปน 1 ทําไปเรื่อย ๆ จนถึงนับ 8 และนับถอยหลังจาก 8 นับ

ถึง 1
ทาบริหาร มือขวาและมือซายแนบชิดกัน ชูขึ้นเหนือศีรษะ

กมหนาลง มือแตะพื้นขณะที่นับจังหวะที่ 1 ถึงจังหวะที่ 4 และยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
ขณะที่นับ จังหวะที่ 5 ถึงจังหวะที่ 8

หมายเหตุ    ผูสูงอายุกมลงแตะพื้นไดอยางนอยระดับกลางหนาแขง และผูสูงอายุที่มีปญหากระดูก
สันหลังและมีโรคประจําตัว ระมัดระวังในการออกกําลังกายทานี้

ภาพผนวกที่ 27  ทาชูมือกมลงแตะพื้น
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การผอนคลายรางกาย (Cool-down)

หลังการฝกตามโปรแกรม ผูรับการฝกจะตองผอนคลายรางกาย โดยยืดเหยียดกลามเนื้อ
เพื่อชวยใหระบบตาง ๆ ของรางกาย ไดกลับคืนสูสภาพปกติ เหมือนกับในขณะกอนการฝก ซ่ึงมี
รายละเอียดในการปฏิบัติดังตอไปนี้

ทาท่ี กิจกรรม จํานวนครั้ง

1 ทาบริหารระบบหายใจ 10

2 ทาบริหารคอ 10

3 ทาบริหารเอวและลําตัว 10

4 ทาบริหารขอเทาทรงตัว 10

5 ทาบริหารไหลและคอ 10

6 ทาบริหารกลามเนื้อตนแขน 10

7 ทาบริหารไหล ขอมือและลําตัว 10

8 ทาบริหารลําตัวและแขน 10

9 ทาบริหารหัวไหลและแขน 10

10 ทาทรงตัวเหยียดแขน 10

หมายเหตุ: ชวงการผอนคลายรางกาย มีความจําเปนเพื่อชวยใหระดับการเตนของหัวใจลดลง และ
ชวยใหการปรับสภาพรางกายสูภาวะปกติปลอดภัย ใชเวลา 10 นาที
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การผอนคลายรางกาย (Cool-Down)

1.  ทาบริหารระบบหายใจ

วัตถุประสงค พัฒนาระบบหายใจโดยหายใจเขาออกลึก ๆ
ประโยชนท่ีได ระบบหายใจ แขน ขา ไหล

ระบบหายใจ ทําใหหายใจสะดวกสามารถทําไดทั้งทานอน ทานั่งและทายืน
ไหล และแขน แขนเหยียดขึ้นทําใหทุกสวนของรางกายเกิดการยืดตึงทําใหเพิ่ม

การเคลื่อนไหวของไหล
ขา เมื่อทุกสวนของรางกายเกิดการยืดตึง ก็จะเกิดการตึงตัวของกลามเนื้อขา

วิธีปฏิบัติ
ทาเริ่มตน ยืนแยกเทา 1 ชวงไหล หายใจเขาทางจมูกอยางชา ๆ ลึก ๆ ยาว ๆ จนสุด ยกแขน

สองขางขึ้นเหนือศีรษะ เหยียดขึ้นไปใหตึงที่สุด ตอไปเอาแขนลงหายใจออกทางปากแขนทั้งสอง
แนบชิดติดลําตัว นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 28  ทาบริหารระบบหายใจ
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2.  ทาบริหารคอ

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนากลามเนื้อตนคอ
ประโยชนท่ีได คอ แขน และลําตัว

คอ คอยืดและเพิ่มความตึงของกลามเนื้อตนคอ
แขน แขนชวยเพิ่มกําลังและการเคลื่อนไหวของตนแขน
ลําตัว เหยียดตึง เกิดความออนตัวของกลามเนื้อดานขางลําตัว

วิธีปฏิบัติ
ทาเริ่มตน ยืนแยกเทา 1 ชวงไหล มือประสานกันไวที่ตนคอ เอียงศรีษะไปมาดานซายและ

ดานขวา สลับกันชา ๆ นับเปน 1  คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 29  ทาบริหารคอ
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3.  ทาบริหารเอวและลําตัว

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวและความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ขา ลําตัวดานขางและ
หัวไหล

ประโยชนท่ีได แขน ขา ลําตัวดานขาง และหัวไหล
แขนและลําตัวดานขาง   เกิดความออนตัวของรางกาย
หัวไหล มีการเคลื่อนไหวชวยยืดกลามเนื้อแขนและขา หลังสวนลางและขางลําตัว

วิธีปฏิบัติ
ทาเริม่ตน ยนืแยกเทา 1 ชวงไหล มอืซายเทาสะเอว เหยยีดแขนขวาขึน้เหนอืศรีษะ เอยีงลําตวั

โดยใชเอวจนรูสึกวาดานขางลําตัวดานนอกยืดออกเอียงลําตัวไปทางดานซายและขวา นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 30  ทาบริหารเอวและลําตัว
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4.  ทาบริหารขอเทาทรงตัว

วัตถุประสงค พัฒนาความแข็งแรงใหกับอุงเทา ขอเทา นอง และการทรงตัวของลําตัว
ประโยชนท่ีได อุงเทา ขอเทา นอง และการทรงตัวของลําตัว

อุงเทา ขอเทา และนอง  ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับอุงเทา ขอเทา และนอง
ลําตัว ลําตัวเหยียดขึ้นเพื่อชวยในการทรงตัว
แขนและหัวไหล เพิ่มกําลังกลามเนื้อแขนและหัวไหล

วิธีปฏิบัติ
ทาเริ่มตน ยืนแยกเทา 1 ชวงไหล ปลายเทาชี้ไปดานหนา จังหวะที่ 1 ยืนเขยงปลายเทา โดย

ยกสนเทาขึน้พรอมกนั ชูแขนทัง้สองขึน้เหนอืศรีษะ ชวยบริหารขอเทา และการทรงตวั จงัหวะที ่ 2       
ลดสนเทาลงพรอมทั้งลดแขนลงชิดลําตัวไปทางดานหลัง  นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

หมายเหตุ   ยืนเขยงปลายเทาโดยยกสนเทาขึ้นเหนือพื้นอยางนอย 1 นิ้ว

 

ภาพผนวกที่ 31  ทาบริหารขอเทาทรงตัว
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5.  ทาบริหารไหลและคอ

วัตถุประสงค เพิ่มความตึงของกลามเนื้อไหล คอ และจะยืดกลามเนื้อตนคอ
ประโยชนท่ีได หัวไหล ลําตัว และกลามเนื้อตนคอ

ไหล และแขน เกิดการยืดและเพิ่มความตึงของกลามเนื้อ
คอ  กลามเนื้อตนคอ เกิดการเคลื่อนไหว สามารถยืดกลามเนื้อตนคอไดเปนอยางดี

วิธีปฏิบัติ
ทาเริ่มตน ยืนแยกเทาหางกัน 1 ชวงไหล มือขวาวางที่เหนือหูซาย มือซายปลอยลงขางลาํตัว 

เอียงศรีษะใหหูขวาติดกับไหลขวา คงไว 5 วินาที ทําสลับขาง นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 32   ทาบริหารไหลและ คอ
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6.  ทาบริหารกลามเนื้อตนแขน

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนากลามเนื้อตนแขนดานหลัง
ประโยชนท่ีได ตนแขนดานหลัง

ตนแขนดานหลัง ชวยเพิ่มการยืดเหยียดหนาอก หลังสวนบนและหัวไหล ทําให
                                                        เกิดการตึงตัว และเพิ่มความแข็งแรง
วิธีปฏิบัติ

ทาเริม่ตน ยนืแยกเทา 1 ชวงไหล วางมอืขวาทีส่ะบกัซาย มอืซายจบัขอศอกขวา ดงึขอศอกขวา
ไปทางไหลซาย คงไว 5 วินาที ทําสลับขาง นับ   1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 33  ทาบริหารกลามเนื้อตนแขน
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7.  ทาบริหารไหล ขอมือและลําตัว

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวและเพิ่มกําลังกลามเนื้อของไหล ขอมือ ลําตัว
ประโยชนท่ีได ไหล ขอมือ ลําตัว

ไหล ยืดเหยียดตึง ทําใหเพิ่มกําลังของกลามเนื้อแขน ไหล และขอมือ
ลําตัว เหยียดตึงเพิ่มความแข็งแรงของแขน ขา และลําตัว

วิธีปฏิบัติ
ทาเริม่ตน ยนืแยกเทา 1 ชวงไหล ยกมอืซายเฉยีงขึน้ไปทางดานขวา ใหมอืขวาสอดใตมอืซาย 

ดันแขนซายจนชิดลําตัวบิดตัวไปทางดานขวา ทําสลับขางซาย-ขวา นับเปน 1 คร้ัง คงไว 3 วินาที  
นับเปน 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

   

ภาพผนวกที่ 34  ทาบริหารไหล ขอมือ และลําตัว
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8.  ทาบริหารลําตัวและแขน

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความออนตัวของลําตัว ตนขา ไหล แขน เอว ความออนตัวของหลัง
สวนลาง

ประโยชนท่ีได
ตนขา การเอื้อมแตะปลายเทาจะชวยเหยียดกลามเนื้อตนขา และขา
ไหล แขน และเอว ชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวของไหล แขน และเอว
หลังสวนลาง จะชวยยืดเสน จะยืดและเพิ่มกําลังสวนหลัง

วิธีปฏิบัติ
ทาเริ่มตน ยืนแยกเทา 1 ชวงไหล กางแขนออกทั้งสองขาง คอย ๆ กมตัวเอามือซายแตะ

ปลายเทาขวา ทําสลับขาง นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

หมายเหตุ   ทาบริหารลําตัว, แขน ขณะกมตัวลงเอามือซายแตะปลายเทาขวาและทําสลับขาง ตอง
กมแตะ อยางนอยระดับหนาแข็งและผูสูงอายุที่มีปญหากระดูกสันหลังและมีโรค
ประจําตัว ระมัดระวังในการออกกําลังกายทานี้

ภาพผนวกที่ 35  ทาบริหารลําตัว และ แขน
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9.  ทาบริหารหัวไหลและแขน

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความออนตัวของหัวไหล แขน และดานขางของลําตัว
ประโยชนท่ีได

หัวไหล กลามเนื้อหัวไหลเหยียดตึง เกร็ง ชวยพัฒนาใหหัวไหลเกิดความออนตัว
ยืดหยุนและแข็งแรง
แขน แขนเกิดการเคลื่อนไหว และมีการยืดกลามเนื้อดานขางเกิดความออนตัว
ของรางกาย

ดานขางของลําตัว เกิดการยืดเหยียดจากแขนถึงสะโพก ทําใหกลามเนื้อดานขางของลําตัว
เกิดความออนตัวและแข็งแรง

วิธีปฏิบัติ
ทาเริ่มตน ยืนแยกเทา 1 ชวงไหล ชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศรีษะ เอียงลําตัวไปทางดานซาย 

และดานขวา นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง

ภาพผนวกที่ 36  ทาบริหารลําตัว
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10.  ทาทรงตัวเหยียดแขน

วัตถุประสงค พัฒนาความออนตัวของตนขา สะโพกและแขน
ประโยชนท่ีได

ตนขา ตนขา มีการยืดเหยียดดานขางเกิดความแข็งแรงและสะโพก
แขน เหยียดตึงไปขางหนา เกิดการเกร็งของแขนทําใหเกิดความแข็งแรงมีการ
ตึงตัวของแขน ชวยยืดกลามเนื้อลําตัวดานขางลําตัว

วิธีปฏิบัติ
ทาเริ่มตน ยืนแยกเทากวางเอนหรือเอียงลําตัวไปทางดานซายชา ๆ แขนทั้งสองเหยียดตรง

ไปดานหนา ทําสลับขาง นับ 1 คร้ัง

ขอกําหนดในการปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแตทาเริ่มตน ปฏิบัติจนครบ 10 คร้ัง
หมายเหตุ จังหวะที่มีการงอเขา เขาไมใหเลยปลายเทา จะเกิดการบาดเจ็บของเอ็นได

ภาพผนวกที่ 37  ทาทรงตัวเหยียดแขน
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ตอนที่ 4  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล

ประกอบดวยแบบตอไปนี้

1. แบบประเมินคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุมี 2 ฉบับ ดังนี้

1.1 เปนแบบประเมินคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบประเมินความรูสึกตอตนเอง จํานวน 14 รายการ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความรูสึกตอชีวิต จํานวน 14 รายการ

1.2 แบบทดสอบความคลองตัวยืดหยุนสําหรับผูสูงอายุ นํามาจากแบบทดสอบของ 
คงศักดิ์ วะจะนะ จํานวน 3 รายการ  ไดแก เดินสลับกรวย 8 ฟุต  นั่งกมแตะปลายเทาบนเกาอี้ และ 
วดัความออนตวัของหวัไหล  และแบบทดสอบการยดืเหยยีดลําตวั จาํนวน 1 รายการ ไดแก เอีย้วตวัแตะ
รวมจํานวน 4 รายการ

2. แบบประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส (Rating of 
Perceived Exertion Methods – RPE)

RPE เปนการประเมินคาความหนักในการออกกําลังกายจากการรับรูทางสัมผัส โดยเมื่อ
ออกกําลังกายมีความหนักมากขึ้น ผูที่ออกกําลังกายจะมีการหายใจแรงขึ้น รูสึกรอนและมีเหงื่อ 
กลามเนื้อจะรูสึกเหนื่อยและลา ความรูสึกเหลานี้ สามารถแสดงออกมาเปนตัวเลขไดดวยการให          
บุคคลนั้น เลือกตัวเลขที่ปรากฏการรับรูทางสัมผัสความหนัก ของการทํางานของรางกายตนเอง 
และการประมาณคาเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับตัวบุคคลและอาจเปลี่ยนแปลงไดวันตอวัน ซ่ึงมีระดับ
คะแนนเปน 10 ระดับ ดังนี้ 0) ไมรูสึกอะไรเลย, ไมมีอะไร 0.5) เบามาก ๆ 1) เบามาก  2) เบา           
3) ปานกลาง  4) คอนขางหนัก 5 และ 6) หนัก  7 และ 8) หนักมาก 9) หนักมาก ๆ และ 10) รูสึก
ออกกําลังกายเต็มที่แลว (Borg, 1998: 41)



ภาคผนวก ฉ
รายนามผูเชี่ยวชาญ
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 รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ

1. นายแพทยสมชาย  เจนลาภวัฒนกุล
นายแพทยอายุรกรรม โรงพยาบาลกําแพงแสน
ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นําชัย    เลวัลย
อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร

3. นาวาตรีหญิง สุมล   จงวรนนท
รอง หน. กายภาพบําบัด ออรโธปดิกสและเวชศาสตรฟนฟู
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม

4. ดร.ราตรี  เรืองไทย
อาจารย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

5. แพทยหญิงเพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ
สถาบันแพทยแผนไทย  กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
เชี่ยวชาญทางดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการแพทยแผนไทย
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คูมือการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

1. นายแพทย ดร.ถวัลย    พบลาภ
หน.แพทยอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนยนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2. อาจารยสุมาลี   ติยศิวาพร
ครูเชี่ยวชาญ อาจารย 3 ระดับ 9 ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาคูมือ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

3. นาวาเอกนายแพทยภูมิพิชญ  จรรยาวิจักษ
หัวหนาแผนศัลยกรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

4. รองศาสตราจารยผาณิต  บิลมาศ
อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ  คุณแกว
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ

6. นางสาววิไล คชศิลา
ศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 นครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 นครปฐม

7. รองศาสตราจารย ศิริรัตน  หิรัญรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  จังหวัดนครปฐม
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รายนามผูเชี่ยวชาญที่เขารวมประเมินคูมือฯ แบบ Focus Group

1. นายแพทยสมชาย เจนลาภวัฒนกุล
นายแพทยอายุรกรรม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงแสน

2. วาที่ รต.สุรินทร  เนตรประชา
ผช.อธิการบดีสถาบันพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

3. นายเริ่ม    มณีธรรม
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

4. รศ.กรึก   นฤทุม
ขาราชการเกษียณอายุ/ สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลกําแพงแสน

5. รศ.บุญเหลือ  เรงศิริกุล
ขาราชการเกษียณอายุ/ สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลกําแพงแสน

6. นางสาวแสงเพ็ญ พุมกุมาร
อาจารยพลศึกษาโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ

7. นางสาวอุไร  บุญญะกรรจ
พยาบาลวิชาชีพ 8 โรงพยาบาลหวยพลู

8. นางสาววิไล  คชศิลา
ศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 นครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 นครปฐม
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9. นางสาวละออ ดอกไมศรีจันทร
พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลกําแพงแสน

10. นายไพฑูรย  วิเวก
ครู คส 3 (พลศึกษา)   โรงเรียนวัดสามงาม

11. นท.หญิงสมวรรณ   บุญญานุสนธ
 พยาบาลวิชาชีพ 8 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

12. น.ส.สุวรรณ  รุงรัตนพงษพร
พยาบาลวิชาชีพ 7 สาธารณสุขอําเภอสองพี่นอง

13. นางสาวนงเยาว   ชางกันทะ
นักกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลกําแพงแสน

14. นางสาวพรพรรณ พิมพา
สาธารณสุขชุมชน 7  สาธารณสุขอําเภอดอนตูม

15. นางสาวมัลลิกา   แสงวภิาค
นักกายภาพบําบัด    โรงพยาบาลกําแพงแสน

16.  นางสาวทองรัก   บุญเสม  
พยาบาลวิชาชีพ 7   โรงพยาบาลอูทอง



ภาคผนวก ช
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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ที่ ทม 0408.05/      ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  50 พหลโยธิน เขตจตุจักร
  กรุงเทพฯ 10900

พฤศจิกายน  2548

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคูมือและโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
เรียน
ส่ิงที่สงมาดวย 1. คูมือการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 1 ชุด

2. โปรแกรมรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 1 ชุด
ดวยนางสาวมยุรี ถนอมสุข นิสิตปริญญาเอก สาขาพลศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน กาํลังทาํการวจิยัเร่ือง การพฒันารปูแบบการออกกาํลังกาย
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญาเอก 
ภายใตการควบคุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คือ

1. ผศ.สุวิมล ตั้งสัจจพจน, Ph.D. ประธานกรรมการ
2. รศ.กุลยา ตนัติผลาชีวะ, ค.ด. กรรมการสาขาวิชาเอก
3. ผศ.วิบูลย ชลานันต, ค.ด. กรรมการสาขาวิชารอง
ในการนี้ นิสิตตองการขอเสนอแนะจากทานผูเชี่ยวชาญเพื่อนํามาเปนขอมูลในการดําเนิน

การวจิยั ภาควชิาพลศกึษา พจิารณาแลวเหน็วาทานเปนผูเชีย่วชาญทีม่คีวามรู ความ สามารถในเรือ่งนี้
จงึใครขอความอนเุคราะหจากทานในการใหขอเสนอแนะ เพือ่ประโยชนในการดาํเนนิการวจิยัตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตดวย จักเปนพระคุณยิ่ง และขอ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
( )
ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์  นุยสินธ

หัวหนาภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา
โทร 02-9428671-72
โทรสาร 02-9428671
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ที่ ทม 0408.05/ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พฤศจิกายน  2548
เร่ือง ขอความรวมมือในการทําวิจัย
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ดวยนางสาวมยุรี ถนอมสุข นิสิตปริญญาเอก สาขาพลศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กําลังทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการออกกําลัง
กายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ในการนี้นิสิตมีความประสงค จะขอความรวมมือจาก
ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลที่ทานกํากับดูแล เพื่อนําโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุมา
ทดลองใช ซ่ึงเปนขอมูลในการทําวิจัย

ภาควิชาพลศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา การทําวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูสูงอายุ เปน
อยางมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตดวย จักเปนพระคุณยิ่ง และขอ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                            ขอแสดงความนับถือ

                                           (                                      )
                                      ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์  นุยสินธ

                                          หัวหนาภาควิชาพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา
โทร 02-9428671-72
โทรสาร 02-9428671
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ที่ ทม 0408.05/ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

       พฤศจิกายน  2548
เร่ือง   ขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เรียน
ส่ิงที่สงมาดวย แบบสัมภาษณเพื่อหาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ/ทาทางการ

ออกกําลังกาย
ดวยนางสาวมยุรี  ถนอมสุข  นิสิตปริญญาเอก  สาขาพลศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กําลังทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการออก
กําลังกายเพื่อสงเสริมคณุภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ” เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ตามหลักสูตร
ปริญญาเอก ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ

1. ผศ.สุวิมล ตั้งสัจจพจน, Ph.D. ประธานกรรมการ
2. รศ.กุลยา ตันติผลาชีวะ, ค.ด. กรรมการสาขาวิชาเอก
3. ผศ.วิบูลย ชลานันต, ค.ด. กรรมการสาขาวิชารอง
ในการนี้ นิสิตตองการขอเสนอแนะจากทานผูเชี่ยวชาญเพื่อนํามาเปนขอมูลในการดําเนิน

การวิจัย ภาควิชาพลศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะให
คําแนะนํา และตรวจสอบเครื่องมือดังกลาว

ดังนั้นจึงใครขอเรียนเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อประโยชนใน
การดําเนินการวิจัยตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
                                   ขอแสดงความนับถือ

                                    (                                                )
                                   ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์  นุยสินธ

                                     หัวหนาภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา
โทร 02-9428671-72
โทรสาร 02-9428671
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 ที่ ศธ 0408.05/ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

กุมภาพันธ  2549

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคูมือและโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

เรียน

ดวยนางสาวมยุรี  ถนอมสุข  นิสิตปริญญาเอก  สาขาพลศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน ไดรับอนมุตัใิหทาํวทิยานพินธ เร่ือง การพฒันารปูแบบ
การออกกําลังกายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ภายใตการควบคุมของ

1. ผศ.สุวิมล   ตั้งสัจจพจน, Ph.D. ประธานกรรมการ
2. รศ.กุลยา ตันติผลาชีวะ, ค.ด. กรรมการสาขาวิชาเอก
3. ผศ.วิบูลย ชลานันต, ค.ด. กรรมการสาขาวิชารอง

ในการนี ้ นสิิตตองการขอเสนอแนะจากทานคณะกรรมการผูเชีย่วชาญเพือ่นาํมาเปนขอมลู
ในการดาํเนนิการวจิยั คณะกรรมการทีป่รึกษาประจาํตวันสิิตพจิารณา แลวเหน็วา  .....................……....…      
เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ จึง
ใครขอความอนุเคราะหจากทาน อนุญาตให.................................................. เขารวมประชุม เพื่อ
พิจารณาคูมือและโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ในวนัจนัทรที ่ 13 มนีาคม 2549 เวลา 
09.00 – 13.00  น. ณ โรงพยาบาลกาํแพงแสน  อําเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือ
จากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
                                                         (ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ์  นุยสินธ)

                                                          หัวหนาภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา
โทร 02-9428671-72
โทรสาร 02-9428671



318

……………………………….
……………………………….

……………………………….

วันที่...... เดือน...................... พ.ศ.......

เร่ือง  ตรวจสอบรูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

เรียน  คณะกรรมการวิทยานิพนธ

ตามที่ นางสาวมยุรี  ถนอมสุข นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา 
คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาแบบทดสอบความคลองตัวยืดหยุน เพื่อ
ประกอบวิทยานิพนธ ซ่ึง นางสาวมยุรี ถนอมสุข ไดนํามาใหตรวจสอบ วันที่....... เดือน.................. 
พ.ศ.................... นั้น

ผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ลงนาม...................................... ผูเชี่ยวชาญ
       (                                                  )
    ......……./......................../................
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน

ช่ือ-นามสกุล นางสาวมยุรี   ถนอมสุข

วัน เดือน ปเกิด วันที่  15  มกราคม พ.ศ. 2503

สถานที่เกิด อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  96140

ประวัติการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2526
การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2537

ตําแหนงหนาที่การทํางานในปจจุบัน    ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน

ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544-2546




