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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันตามดัชนีบาร์เธล เอดีแอล
(Barthel ADL Index) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ
ก่อนและหลังการใช้ น วัต กรรมการออกกาลั งกาย กลุ่ ม ตั วอย่ างได้ แก่ผู้ สูงอายุ จ านวน 400 คน เครื่องมื อที่ ใช้ ใน
การศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันด้วยดัชนีบาร์เธล เอดีแอล (Barthel
ADL Index) แบบทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการออกกาลังกาย
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน ร้อยละ และใช้สถิติ Paired-Samples T-Test
ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 96.0 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 2.75 และกลุ่มติดเตียงร้อยละ 1.25 ซึ่ง
กลุ่มติดสังคมส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง ขณะที่กลุ่มติดบ้านและติดเตียงส่วนใหญ่ต้องการ
ความช่วยเหลือในขณะปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน นวัตกรรมการออกกาลังกายเป็นเครื่องออกกาลังกายที่ เล่นโดยการดึง
รอกขึ้น-ลง หมุนแขน ดึงยางยืด เหยียบแป้นวางเท้า และนั่งเตะขา ซึ่งภายหลังจากทดลองใช้นวัตกรรมการออกกาลัง
กายครั้งละอย่างน้อย 30 นาที ความถี่อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าผู้สูงอายุสามารถทดสอบ
ลุก-ยืน-นั่ง (P<0.05) ยกน้าหนักขึ้น-ลง (P<0.01) ย่าเท้ายกเข่าสูง 2 นาที (P<0.05) และนั่งเก้าอี้แตะปลายเท้าได้ดีขึ้น
(P<0.01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมการออกกาลังกายนี้มีผลเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่าง ความทนทานแบบแอโรบิคและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คาสาคัญ: นวัตกรรมการออกกาลังกาย ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ผู้สูงอายุ
ABSTRACT
The objectives of this research are threefold: 1) to study the daily living abilities of the
elderly by using Barthel ADL Index 2) to develop appropriately exercise innovation for enhancing
the daily living abilities of the elderly in Nakhon Si Thammarat and 3) to compare the ability to
perform activities of daily living of the elderly before and after using innovative exercises. The
sampling groups are 400 elderly people. The tools consist of questionnaires of Barthel Index of ADL
(activities of daily living), test of the elderly’s daily living readiness and exercise innovation. The
data are analyzed by average, standard deviation, percentage, and Paired-Samples T-Test. The
results showed that 96% of the sampling groups were social-bound, 2.75% was home-bound, and
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1.25% was bed-bound. Most social-bound groups could help themselves, but the home-bound
and bed-bound groups could not help themselves for their daily living activities. Thus, exercise
innovation is an exercise activity which is to lift a pulley, swing arms, pull resistance bands, tread
on a pedal exerciser, and sit and kick. After the experiment, the elderly have exercised for 30
minutes; the frequency was at least 3 times per week (8 total weeks). The researcher found that
the elderly could stand up and sit, which was P<0.05. They could lift the pulley, which was P<0.01.
They could walk and lift their knees for 2 minutes (P<0.05). Also, they could sit on a chair and
touch their toes, which was (P<0.01). The results indicated that the exercise innovation has
enhanced the strength of upper and lower muscles. The durations of aerobic exercises and muscle
flexibility could support the elderly’s daily living activities efficiently.

KEYWORDS: Exercise innovation, Activities in daily living abilities, Elderly
บทนา
ปัจจุบันประชากรโลกกาลังมีอายุ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป จานวน 565
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรโลก การที่
จะกาหนดว่า ประเทศใดได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” แล้วนั้น
สามารถพิจารณาได้จากสัดส่วนของประชากรอายุ 65 ปี
ขึ้นไปที่ มี มากกว่ าร้อยละ 7 หากประเทศนั้ นมี จานวน
ประชากรสู ง วั ย มากกว่ า ร้อ ยละ 14 เรี ย กได้ ว่ า เข้ า สู่
“สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ ” และหากประเทศใดมี
ประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 20 แสดงว่า ประเทศนั้น
ได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (ปราโมทย์, 2557)
จากการที่ประชากรโลกมีผู้สูงอายุเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้การดูแลผู้สูงอายุกลายเป็ นภาระหนักมากขึ้นแก่
ครอบครั ว ชุ ม ชน และภาครั ฐ ปั จ จุ บั น ผู้ สู ง อายุ ใ น
ประเทศแถบเอเชี ย และลาติ น อเมริกายั ง อาศั ย อยู่ กั บ
ลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ 75 ในขณะที่ประเทศในยุโรป
ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ
70 ต้องดาเนินชีวิตตามลาพัง และมีแนวโน้มจะต้องอยู่
ตามลาพังตนเองมากขึ้น (ประภาพร, 2556) และคาดว่า
พ.ศ. 2568 จานวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 15 ของประชากรทั้ งหมด (ลภัส รดา และศุ ภ
วัฒนาการ, 2556) จากรายงานการสารวจของสานัก สา
มะโนประชากรสหรั ฐ ระบุ ว่ า ภายในปี ค.ศ. 2040
ประชากรโลกที่อายุเกิน 65 ปีจะเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็น
ร้อยละ 14 คิดเป็นจานวนจาก 506 ล้านคน เป็น 1,300
ล้านคน โดยประชากรอายุเกิน 65 ปี ในประเทศกาลัง
พั ฒ นาจะเพิ่ ม ขึ้ น ถึงจาก 313 ล้ านคนในปั จ จุ บั น เป็ น
มากกว่า 1 พั น ล้ านคนใน ปี ค.ศ. 2040 โดยยุโรปจะ
ยั ง คงเป็ น แถบที่ ป ระชากรมี อ ายุ เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ต่ อ ไป

ในขณะที่ประเทศแถบทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า คือ
แถบที่มีประชากรมีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุด (กฤติเดช และ
คณะ, 2558) ปัจจุบันอาเซียนก็ได้เข้าสู่สังคมสู งวัยแล้ว
เช่นเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2583 อาเซียนจะเริ่มเข้าสู่
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (สานักวิจัยและสถิติ, 2556)
เมื่อเปรียบเทียบประชากรสูงวัยในแต่ละประเทศ พบว่า
ในปี 2556 ประเทศสิงคโปร์มีประชากรสูงวัยมากที่สุด
ในอาเซียน ร้อยละ 12 รองลงมาคือไทยร้อยละ 11 และ
เวียดนามร้อยละ 7
วัยผู้สูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
ไปในทางที่ เสื่ อ มสภาพ ท าให้ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญ หาทางสุขภาพที่สาคัญ
ของผู้สูงอายุ (Eliopoulos, 2005) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
จะมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพ และการใช้
ชี วิ ต ในวั ย ที่ ผ่ า นมา ร่ ว มกั บ ผู้ สู ง อายุ บ างคนมี โ รค
ประจาตัว ซึ่งทาให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง
ไป และจากพยาธิสภาพของโรค ความเสื่อมของร่างกาย
ทาให้ผู้ สูงอายุ ส่วนใหญ่ ป ระสบกับ ปั ญ หาด้ านสุขภาพ
ร่างกาย และมีความจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นในการ
ปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ าวั น มากขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบ
ทางด้านจิตใจ ซึ่งมีการศึกษาบางส่วนที่พบว่าผู้สูงอายุ
บางรายไม่ให้ความสาคัญ ต่อการดูแลตนเองเท่ าที่ ควร
เพราะเชื่ อ ว่ า ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในวั ย สู ง อายุ เป็ น เรื่ อ ง
ธรรมชาติ การดูแลตนเองตามคาแนะนาของบุ คลากร
ทางด้านสุขภาพไม่ได้ช่วยให้หายจากภาวะเจ็บป่ วยได้
ทาให้ปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหา
สุขภาพ (Berman & Iris, 1998) วิธีการที่จะชะลอหรือ
ลดการเกิดปัญหาดังกล่าวมีอยู่สองวิธี คือ การใช้ยาและ
ไม่ ใช้ ย า แต่ ในวั ย สู ง อายุ ก ารใช้ ย าอาจไม่ ให้ ผ ลเต็ ม ที่
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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เนื่องจากมีการตอบสนองต่อยาผิดไปจากวัย อื่นๆ (สิ ริ
นทร, 2546) จึ ง ควรใช้ วิ ธี ที่ ไม่ ใช้ ย าหรื อ ใช้ ทั้ ง สองวิ ธี
ควบคู่กัน วิธีที่ไม่ใช้ยา ได้แก่ การนวดเพื่อการผ่อนคลาย
การใช้ดนตรีบาบัด การใช้กลิ่นบาบัด การออกกาลังกาย
และการทากิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงกิจกรรมทางกายของ
ผู้สูงอายุ และพบว่าผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้เกินกว่าครึ่ง
มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายไม่
เพียงพอ เนื่องจากระดับความแรงของกิจกรรมทางกาย
ที่ ผู้ สู งอายุ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ในระดั บ เบา (ประไพวรรณ์ และ
คณะ, 2553) และจากรายงานของสถาบั น วิ จั ย และ
พั ฒ นาผู้ สู งอายุ ไทย พบว่า ผู้ สู งอายุมี แนวโน้ ม ที่ จ ะท า
กิจกรรมทางกายลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ท าให้มี ปัญ หา
สุขภาพตามมา แต่หากรักษาระดับ กิจกรรมทางกายให้
อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงจะมีอัตราการตายจาก
โรคต่างๆ รวมทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต่า (Barengo
et al., 2004) ขณะที่กรมอนามัย (2552) ได้ระบุว่าการ
ดูแลสุขภาพด้ วยการออกกาลังกายอย่ างสม่าเสมอจะ
ช่ ว ยป้ อ งกั น โรคกระดู ก พรุน เนื่ อ งจากร่า งกายดู ด ซึ ม
แคลเซียมได้มากขึ้น ทาให้กระดูกมีความหนาแน่น ไม่
แตกหักง่าย และยังช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม และยังช่วยชะลอ
ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ได้อีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เห็นควรที่จะศึกษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการออกกาลังกายที่ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการเคลื่ อ นไหวของผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง
นวัตกรรมการออกกาลั งกายอาจเป็ น อุ ป กรณ์ อีกชนิ ด
หนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้สูงอายุหันมาสนใจการออกกาลังกาย
กันมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. ศึ กษาความสามารถในการปฏิ บั ติ กิจ วั ต ร
ประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อพั ฒ นานวัต กรรมการออกกาลังกายที่
เพิ่ ม ความสามารถในการปฏิบั ติ กิจ วัตรประจ าวัน ของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติ
กิ จ วั ต รประจ าวั น ของผู้ สู ง อายุ ก่ อ นและหลั ง การใช้
นวัตกรรมการออกกาลังกาย
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบข้อมูลผู้สูงอายุโดยแยกเป็นกลุ่มที่
พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติด
สังคม) กลุ่มที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
(กลุ่มติดบ้าน) และกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ (กลุ่มติดเตียง)
2. ได้ น วั ตกรรมการออกก าลั งกายที่ ช่ วยเพิ่ ม
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ
3. สามารถน าผลการศึ กษาวิ จั ย ที่ ได้ ม าเป็ น
แนวทางดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุหรือบุคคลกลุ่ม
อื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเพื่อการพัฒ นานวัตกรรมการออก
กาลั งกายเพื่ อเพิ่ ม ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิจ วัต ร
ประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มี
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยดังนี้

ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในงานวิ จั ย ครั้ง นี้ คื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 199,326 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ ครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 400 คนซึ่งคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน (Yamane,
1967) ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ 95 และให้ ค วาม
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้
วิ ธี ก ารสุ่ ม เลื อ กแบ บ หลายขั้ น ต อน (Multistage
sampling) โดยแบ่งเป็น 4 พื้นที่ โดยใช้หลักเกณฑ์ของ
ฐานทรัพยากร และวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพื้นที่มาเป็น
เกณฑ์ (ธนวัต, 2552) ได้แก่
โซนที่ 1 ประกอบด้ วยพื้ น ที่ กลุ่ มอาเภอเมื อง
ลานสกา พระพรหม ร่อนพิบูลย์ และพรหมคีรี
โซนที่ 2 ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ กลุ่ ม อาเภอเขต
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าปากพนั ง ได้ แ ก่ อ าเภอปากพนั ง หั ว ไทร
เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด และจุฬาภรณ์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โซนที่ 3 ประกอบด้ วย พื้นที่กลุ่มอาเภอทุ่งสง
บางขัน ทุ่ งใหญ่ นาบอน ช้างกลาง ถ้าพรรณรา ฉวาง
และพิปูน
โซนที่ 4 ประกอบด้วย พื้นที่กลุ่มอาเภอ นบพิตา
ท่าศาลา สิชล และขนอม
จั บ ฉลากครั้ ง ที่ 1 หาโซนตั ว แทนจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ผลจากจั บ ฉลากได้ โ ซนที่ 1 เป็ น
ตัวแทน และคานวณหาสัดส่วนตาบลที่จะเก็บข้อมูล
จั บ ฉลากครั้ ง ที่ 2 หาตั ว แทนต าบล และ
คานวณสัดส่วนเพื่อหาจานวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
พื้นที่ ได้กลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
อาเภอ
เมือง
(16 ตาบล)

จานวน จานวนกลุ่ม
ตาบลที่เก็บ
ผู้สูงอายุ ตัวอย่าง
ข้อมูล
(คน)
(คน)
โพธิ์เสด็จ 37,740
236
ปากนคร
บางจาก
ท่างิ้ว
ควนชุม 10,614
67
หินตก
ท่าดี
5,753
33

ร่อนพิบูลย์
(6 ตาบล)
ลานสกา
(5 ตาบล)
พระพรหม
นาสาร
(4 ตาบล)
พรหมคีรี
อินคีรี
(5 ตาบล)
รวม

5,173

33

4,940

31

64,220
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาเพื่ อ เปรีย บเที ย บ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ าวั น ของ
ผู้สู งอายุก่อนและหลั งการใช้ น วัต กรรมการออกกาลั ง
กาย เป็นอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยได้ลง
ลายมื อ ชื่ อยิ น ยอมจ านวน 35 คน ซึ่ ง ทางผู้ วิจั ย ได้ คั ด
กรองผู้เข้าร่วมเป็นเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่ไม่ มีข้อจากัด ทางการเคลื่อนไหว ยกเว้น ผู้สูงอายุที่ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. แพทย์ เ คยแนะน าไม่ ใ ห้ อ อกก าลั ง กาย
เนื่องจากมีโรคหรือภาวะสุขภาพ
2. อยู่ ในช่ ว งเวลาที่ มี อ าการปวดข้ อ ต่ อ เจ็ บ
หน้ าอก (Chest pain) มึ น งงหรือหน้ ามื ด (Dizziness)

หรือ มี ก ารแน่ น หน้ า อกจากหั ว ใจขาดเลื อ ด (Angina)
ระหว่างการออกกาลังกาย
3. ความดันโลหิตสูงกว่า 160/100 มิลลิเมตร
ปรอท (ไม่ได้รับประทานยา หรือควบคุมไม่ได้)
จากการคั ด กรองเบื้ อ งต้ น มี ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนและไม่ มี ปั ญ หาสุ ขภาพและสามารถทดสอบ
ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ าวั น ครบทุ ก
กระบวนการจานวน 27 คน

เครื่องมือ
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ใช้ เครื่ อ งมื อ
ดังต่อไปนี้
1. แบบประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจาวัน ซึง่ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทัว่ ไปประกอบด้วย
เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ/การท างานใน
ปัจจุบัน รายได้ของผู้สูงอายุ และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
กลุ่ม/ชมรม/องค์กรต่างๆ
ส่ วนที่ 2 แบบประเมิ น ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ดัชนีบาร์เธล เอดีแอล (Barthel
ADL Index) (กรมอนามั ย , 2555) ประกอบด้ ว ยแบบ
ประเมิ น 10 ด้ า น ได้ แ ก่ การรั บ ประทานอาหาร
(Feeding) การล้ า งหน้ า หวี ผ ม แปรงฟั น โกนหนวด
(Grooming) การลุ กนั่ งจากที่ น อน หรื อจากเตี ยงไปยั ง
เก้ าอี้ (Transfer) การใช้ ห้ องสุ ข า (Toilet use) การ
เคลื่ อ นที่ ภ ายในห้ อ งหรื อ บ้ า น (Mobility) การสวมใส่
เสื้ อผ้ า (Dressing) การขึ้ น ลงบั น ได (Stair) การอาบน้ า
(Bathing) การกลั้ นการถ่ ายอุ จจาระ (Bowel) และการ
กลั้ น ปั ส สาวะ (Bladder) โดยกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ แบ่ งเกณฑ์ ซึ่ งมี คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ออกตามกลุ่มศักยภาพดังนี้
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ที่ 1 ผู้ สู ง อายุ ที่ พึ่ ง ตนเองได้
ช่วยเหลื อผู้ อื่น ชุ ม ชนและสั งคมได้ (กลุ่ ม ติ ดสั งคม) มี
ผลรวมตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ที่ 2 ผู้ สู ง อายุ ที่ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
ตนเองได้บ้าง (กลุ่ม ติดบ้ าน) มีผ ลรวมอยู่ในช่ วง 5-11
คะแนน
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ที่ 3 ผู้ สู งอายุ ที่ พึ่ งต น เอง
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิ การหรือทุพ พลภาพ (กลุ่มติ ด
เตียง) มีผลรวมอยู่ในช่วง 0-4 คะแนน
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ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามความต้ อ งการและ
รู ป แบบของนวั ต กรรมการออกก าลั ง กาย โดยเป็ น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด
2. แบบทดสอบความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ (กองออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย, 2552) ซึ่งประกอบด้วย
2.1 การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
(Muscular strength) โดยการลุ ก -ยื น -นั่ ง 30 วิ น าที
เพื่ อทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื้ อส่วนบน และ
การยกน้ าหนั ก ขึ้น ลง เพื่ อ ทดสอบความแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้อส่วนล่าง
2.2 การทดสอบความอดทนด้ า นแอโรบิ ก
(Aerobic endurance) โดยการย่าเท้ายกเข่าสูง 2 นาที
2.3 การทดสอบความอ่อนตัว(Flexibility) โดย
การนั่ งเก้า อี้ แ ตะปลายเท้ า เพื่ อทดสอบความอ่ อนตั ว
ส่วนล่าง และโดยการยกมือไขว้หลังแตะกัน เพื่อทดสอบ
ความอ่อนตัวส่วนบน

2.4 การทดสอบความว่ องไวและการทรงตั ว
(Agility/dynamic balance) โดยการลุ ก-เดิ น-นั่ ง ไปกลั บ
16 ฟุต
2.5 การวั ดดั ชนี มวลกาย (Body Mass Index,
BMI)
นาค่าทดสอบที่บันทึกได้ทั้งหมดไปเปรียบเทียบ
กับค่าปกติ ซึ่งแจกแจงตามอายุและเพศ
3. นวัตกรรมการออกกาลังกายที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น
โดยการออกแบบจากความต้ อ งการของผู้ สู ง อายุ ที่
ต้ องการให้ อ อกก าลั ง กายได้ ห ลายส่ ว น โดยผ่ า นการ
ตรวจสอบและแก้ไขจากนั กวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ มี
ความเหมาสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถออกกาลังกายได้
ดังนี้ รอกดึงขึ้น-ลง ถาดสาหรับหมุนแขน 2 ข้างสามารถ
ปรับความฝืดของถาดหมุนได้ ตะขอแขวนยางยืด แป้น
เหยียบ และแผ่นยางสาหรับเตะขา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 นวัตกรรมการออกกาลังกาย

วิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประสานงานกั บ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุ ข อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านและนักส่งเสริมสุขภาพที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่วิจัย
2. อบรมผู้ ช่ ว ยวิ จั ย และผู้ ช่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล
ภาคสนาม
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3. นาแบบประเมินความสามารถในการปฏิบั ติ
กิจวัตรประจาวัน ของผู้สูงอายุไปเก็บในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
จ านวน 30 ชุ ด แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha
coefficient) ได้เท่ากับ 0.89

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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4. ลงพื้นที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้ครบ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
5. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ความครบถ้ ว น
ความสมบู ร ณ์ ของแบบประเมิ น ทุ ก ชุ ด ก่ อ นน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ
6. นาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
มาออกแบบนวัตกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ
7. ตรวจสอบความเหมาะสมและความปลอดภัย
ของนวัตกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
8. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเป็นนวัตกรรมการ
ออกกาลังกาย
9. ทดลองใช้ น วั ต กรรมการออกก าลั งกายใน
ผู้สูงอายุโดยการดึงรอกขึ้น-ลง หมุนแขน คว่ามือดึงยางยืด
หงายมือดึงยางยืด เหยียบแป้นวางเท้า และเตะขา แต่ละ
ท่ า 15 ครั้ง/รอบ ซ้ าอย่ างน้ อย 3 รอบ วั นละ 30 นาที
จานวน 3 วัน/สัปดาห์ ทั้งหมด 8 สัปดาห์ โดยก่อนและหลัง
การทดลองใช้ จะมี การทดสอบความพร้อมในการปฏิบั ติ
กิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ
10. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทั่ วไปโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถีแ่ ละร้อยละ
2. วิ เคราะห์ ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จวั ตร
ประจาวันของผู้สงู อายุทั้ง 10 ด้าน ตามกลุ่มศักยภาพ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ และร้อยละ
3. เปรียบเทียบความพร้อมในการปฏิบั ติกิจวัตร
ประจ าวันของผู้ สูงอายุก่อนและหลังการใช้ นวัตกรรมการ
ออกกาลังกายใช้สถิติ Paired-Samples T-Test

ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจานวน
400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.0 อายุเฉลี่ย
73.05 ปี สถานภาพคู่ ร้อยละ 61.30 ไม่ได้ทางาน ร้อย
ละ 39.50 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 3,184.75 บาท ส่วนใหญ่
รายได้มาจากหน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.50 ไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม/องค์กรต่างๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 51.80 ได้ออกกาลังกายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน
มา คิดเป็นร้อยละ 70.50 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
ประเด็นที่ศึกษา
เพศ
- ชาย
- หญิง
ศาสนา
- พุทธ
- อิสลาม
อายุ
- 60 – 69 ปี
- 70 – 79 ปี
- 80 ปีขึ้นไป
สถานภาพสมรส
- โสด
- คู่
- หม้าย
- หย่า/แยก
อาชีพ/การทางานใน
ปัจจุบนั
- ไม่ได้ทางาน
- ทางานบ้าน
- เกษตรกรรม
- ธุรกิจส่วนตัว
- ข้าราชการเกษียณ
- อื่นๆ
รายได้ของผู้สูงอายุ
- ของตนเอง
- ของบุคคลอื่น
- หน่วยงานรัฐ
- อื่นๆ
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
กลุ่ม/ชมรม/องค์กรต่างๆ
- ไม่ได้เข้าร่วม
- เข้าร่วม
การออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย
- ไม่ได้ออกกาลังกาย

ความถี่

ร้อยละ

140
260

35.0
65.0

398
2

99.5
0.5

148
159
93

37.0
39.8
23.2

19
245
125
11

4.8
61.2
31.2
2.8

158
128
70
18
2
24

39.5
32.0
17.5
4.5
0.5
6.0

73
100
130
97

18.3
25.0
32.5
24.3

207
193

51.8
48.3

282
118

70.5
29.5

2. ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ความสามารถด้านการรับประทานอาหาร พบว่าไม่สามารถ
ตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อน ร้อยละ 1.3 ตักเองได้
แต่ต้องมีคนช่วย ร้อยละ 4.3 การล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน
และโกนหนวด ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 3.8 การลุก
นั่งจากที่นอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอี้ ไม่สามารถนั่งได้นั่ง
แล้วจะล้ม ร้อยละ 1.5 ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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จะนั่งได้ ร้อยละ 1.3ทาเองได้บ้าง ร้อยละ 7.0 การใช้ห้อง
สุขาพบว่าช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย ร้อยละ 2.3 เคลื่อนที่
โดยมีคนช่วย ร้อยละ 5.3 การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน
เคลื่ อนที่ ไปไหนไม่ ได้ ร้อยละ 1.8 เคลื่ อนที่ ได้ แต่ ต้ องใช้
รถเข็นช่วยตัวเอง ร้อยละ 1.8 ต้องการความช่วยเหลือบ้าง
ร้อยละ 8.5 การสวมใส่ เสื้ อผ้ า พบว่ าต้ องมี คนสวมใส่ ให้
ช่วยเหลือตนเองแทบไม่ได้หรือน้อย ร้อยละ 2.3 ช่วยเหลือ
ตนเองได้ราวร้อยละ 50 ร้อยละ 4.0 การขึ้นลงบันได 1 ชั้น
พบว่ าไม่ สามารถท าได้ เลย ร้อยละ 4.5 ต้ องการคนช่ วย
ร้ อ ยละ 6.8 การอาบน้ า พบว่ าต้ องมี คนช่ วยอาบน้ าให้
ร้อยละ 5.0 การกลั้นการถ่ายอุจจาระพบว่ากลั้นไม่ได้หรือ

ต้องสวนอุจจาระอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 1.8 กลั้นไม่ได้เป็น
บางครั้ง ร้อยละ 10.3 การกลั้นปัสสาวะพบว่ากลั้นไม่ได้หรือ
ใส่สายสวนปัสสาวะ และไม่สามารถดูแลตนเองได้ ร้อยละ
1.3 กลั้นไม่ได้บางครั้งร้อยละ 26.3 ดังตารางที่ 3
3. การจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามดัชนีบาร์เธล
เอดีแอล (Barthel ADL Index)
จาแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคมจานวน 384 คน (ร้อยละ
96.00) กลุ่มติดบ้านจานวน 11 คน (ร้อยละ 2.80) และ
กลุ่มติดเตียงจานวน 5 คน (ร้อยละ 1.30) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ความถีแ่ ละร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
กิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
1. Feeding (รับประทานอาหารเมือเตรียมสารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า)
1.1 ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนช่วยป้อนให้
1.2 ตักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้ หรือตัดให้เป็น
ชิ้นเล็กๆ ไว้ล่วงหน้า
1.3 ตักอาหารและช่วยตนเองได้เป็นปกติ
2. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะ 24 – 48 ชั่วโมงที่ผา่ นมา)
2.1 ความต้องการความช่วยเหลือ
2.2 ทาได้เอง (รวมทั้งที่ทาได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)
3. Transfer (ลุกนัง่ จากทีน่ อน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้)
3.1 ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้สองคนช่วยกันยกขึ้น
3.2 ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมี
ทักษะ 1 คน หรือใช้คนทั่วไป 2 คน พยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้
3.3 ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทาตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือ
ต้องมีคนช่วยดูแลเพื่อความปลอดภัย
3.4 ทาได้เอง
4. Toilet use (ใช้ห้องสุขา)
4.1 ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4.2 ทาเองได้บ้าง (อย่างน้อยทาความสะอาดตนเองได้หลังธุระ) แต่ต้องการความ
ช่วยเหลือในบางสิ่ง
4.3 ช่วยเหลือตนเองได้ดี (ขึน้ นั่งหรือลงจากชักโครกได้เอง ทาความสะอาดได้
เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย)
5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน)
5.1 เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้
5.2 ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้า
ออกมุมห้องหรือประตูได้
5.3 เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ทาตาม หรือต้องให้ความ
สนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย
5.4 เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความถี่

ร้อยละ

5
17

1.3
4.3

378

94.5

15
385

3.8
96.2

6
5

1.5
1.3

28

7.0

361

90.3

9
21

2.3
5.3

370

92.5

7
7

1.8
1.8

34

8.5

352

88.0

ตารางที่ 3 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน (ต่อ)
กิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
6. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า)
6.1 ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยเหลือตนเองแทบไม่ได้หรือน้อย
6.2 ช่วยเหลือตนเองได้ราว ร้อยละ 50
6.3 ช่วยเหลือตนเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิป หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้
เหมาะสมก็ได้)
7. Stair (การขึ้นลงบันได 1 ชั้น)
7.1 ไม่สามารถทาได้
7.2 ต้องการคนช่วย
7.3 ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น Walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย)
8. Bathing (การอาบน้า)
8.1 ต้องมีคนช่วยหรือทาให้
8.2 อาบน้าเองได้
9. Bowel (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)
9.1 กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอย่างสม่าเสมอ
9.2 กลั้นไม่ได้เป็นบางครั้ง (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์)
9.3 กลั้นได้ปกติ
10. Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา)
10.1 กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
10.2 กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ 1ครั้ง)
10.3 กลั้นได้เป็นปกติ

ความถี่

ร้อยละ

9
16
375

2.3
4.0
93.8

18
27
355

4.5
6.8
88.8

20
380

5.0
95.0

7
41
352

1.8
10.3
88.0

5
105
290

1.3
26.3
72.5

ตารางที่ 4 การจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index)

กลุ่มศักยภาพ
ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้
ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง
ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้
รวม
4. ผลการทดสอบความพร้อมในการปฏิบั ติ
กิ จ วั ต รประจ าวั น ของผู้ สู ง อายุ ก่ อ นและหลั งการใช้
นวั ต กรรมการออกก าลั ง กาย อาสาสมั ค รที่ เข้ า ร่ ว ม
ทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเพียง 16 คน ซึ่งได้ผลดังนี้
การทดสอบการลุก-ยืน-นั่งและการย่าเท้ายกเข่าสูงสูงขึน้
แตกต่างจากก่อนการใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสาคัญทาง

ความถี่
384
11
5
400

ร้อยละ
96.00
2.75
1.25
100.00

สถิติ (P<0.05) การยกน้าหนักขึ้น -ลง และการนั่งเก้าอี้
แตะปลายเท้า สูงขึ้นแตกต่างจากก่อนการใช้นวัตกรรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.01) ขณะที่การแตะมือ
ไขว้หลังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น แต่การลุก -เดิน-นั่ง
ไปกลับ 16 ฟุ ต มี แนวโน้ มว่าจะใช้เวลามากขึ้น แต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 5

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559

84

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ ก่อนและหลัง การใช้นวัตกรรมการ
ออกกาลังกาย
การทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตร
ก่อนการใช้นวัตกรรม
หลังการใช้นวัตกรรม
ประจาวันของผู้สูงอายุ
(n=27)
(n=16)
1. ลุก-ยืน-นั่ง (ครั้ง)
15.89±3.60
19.00±5.20*
2. ยกน้าหนักขึ้น-ลง (ครั้ง)
19.67±4.20
24.13±4.23**
3. ย่าเท้ายกเข่าสูง 2 นาที (ครั้ง)
82.15±18.10
96.87±16.27*
4. นั่งเก้าอี้แตะปลายเท้า(เซนติเมตร)
3.67±5.41
9.39±8.21**
5. มือไขว้หลังแตะกัน (เซนติเมตร)
-8.41±6.52
-4.69±6.14
6. ลุก-เดิน-นั่ง ไปกลับ 16 ฟุต(วินาที)
5.40±0.67
5.68±2.63
ตัวเลขในตารางแสดงค่าเป็น mean±S.D.
* , ** แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P<0.05 และ P<0.01 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการใช้นวัตกรรมการออกกาลังกาย

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการทดลองการพั ฒ นานวัต กรรมการ
ออกกาลังกายเพื่อเพิ่ม ความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวั น ของผู้ สู ง อายุ ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึ ก ษาความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ าวั น ของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ซึ่ ง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวจะสัมพันธ์กับความพร้อม
ในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ตรประจ าวั น ซึ่ งพบว่ า ผู้ สู งอายุ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งได้เป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ
96.0 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.75 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ
1.25 เมื่อพิจารณากิจกรรมที่ทาไม่ได้เลยมากที่สุดคือการ
อาบน้ าด้ ว ยตนเอง รองลงมาคื อ การขั้ น ลงบั นได
สอดคล้องกับการศึกษาของสุวิมล และกัลยา (2556) ที่ได้
ศึกษาความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันและ
ความต้องการความช่วยเหลือของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมื องแพร่ ต าบลในเวียง อาเภอเมือง จั งหวัดแพร่ และ
พบว่ ากิ จกรรมที่ ผู้ สู งอายุ ท าไม่ ได้ เลยมากที่ สุ ดคื อการ
อาบน้าเอง (ร้อยละ 3.4) ซึ่งการสูญเสียความเป็นอิสระใน
การท ากิ จ วั ต รประจ าวั น อาจจะให้ เกิ ด การหกล้ ม ใน
ผู้ สู งอายุ ได้ (สมฤทั ย, 2556) เช่ น เดี ยวกั บ รายงานของ
Berg KO. และคณะ อ้ างโดย ทิ วาพร และคณะ (2553)
ว่าระบบต่างๆ เสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
ความบกพร่ องในการควบคุ ม การทรงตั ว มี การจ ากั ด
ความสามารถในการเคลื่อนไหว เพิ่มความเสี่ยงต่อการล้ม
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งดูจากความสามารถ
ในการทากิจกรรมต่างๆ ที่ใช้กาลังกายลดลง
2. เพื่ อ พั ฒ นานวั ตกรรมการออกก าลั งกายที่
เหมาะสมในการเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
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ผู้สู งอายุ จั งหวั ดนครศรีธรรมราช พบว่ านวั ตกรรมการ
ออกกาลังกายที่พัฒนาขึ้นสามารถออกกาลังกายได้หลาย
ส่วน ได้ แก่ รอกดึ งขึ้น -ลง ถาดส าหรับหมุ นแขน 2 ข้าง
ตะขอแขวนยางยื ด แป้ นเหยียบ แผ่นยางส าหรับเตะขา
เมื่อใช้วันละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ ละอย่างน้อย 3
ครั้ง/สั ปดาห์ เป็ นระยะเวลา 8 สั ปดาห์ ด้ วยความหนั ก
ปานกลาง ตามหลั ก การของ ACSM (Branch et al.,
2004) พบว่าผู้สูงอายุสามารถทาการทดสอบการลุก-ยืนนั่ง และการย่าเท้ายกเข่าสูงสูงขึ้นแตกต่างจากก่อนการใช้
นวั ตกรรมอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) การยก
น้ าหนั กขึ้ น -ลง และการนั่ งเก้ าอี้ แตะปลายเท้ า สู งขึ้ น
แตกต่ างจากก่อนการใช้ นวัตกรรมอย่างมี นั ยสาคัญทาง
สถิ ติ (P<0.01) แสดงว่ า ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
ส่วนล่างและกล้ามเนื้อส่วนบน ความทนทานแบบแอโรบิค
และความอ่ อนตั วของกล้ ามเนื้ อเพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้ ความ
พร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ซึ่งการประกอบกิจวัตรประจาวันได้ตามปกตินั้นขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความ
ทนทานของกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ และการทรงตั ว
(Branch et al., 2004; Moreland et al., 2004 แ ล ะ
สกุลรัตน์ และคณะ, 2554) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Krebs et. al. (1998) ที่ ศึ กษาการออกก าลั งกายแบบมี
แรงต้ า นด้ ว ยยางยื ด 3 ครั้ ง /สั ป ดาห์ เป็ น เวลา 8-10
สัปดาห์ โดยให้ออกกาลังกล้ามเนื้อขาพบว่าความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขาและการทรงตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และยังช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ
ด้วย (Rikli & Jones, 1999) แม้ว่าระบบต่างๆ มีการเสื่อม
ลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสมดุลความเคลื่อนไหวและ
ความสามารถในการเคลื่ อนย้ ายตั วก็ จะลดลง และจะ
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ลดลงมากเมื่ ออายุ 80 ปี ขึ้ น ไป (สมฤทั ย , 2556) แต่ ก็
สามารถป้ องกั นได้ ด้ วยการออกก าลั งกายเพื่ อคงความ
แข็งแรงของร่างกาย ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวั นได้ อย่ างอิสระ จึ งควรแนะน าการออก
กาลังกายที่ ถูกวิธี รวมถึงการสรรหาวิธีการและอุ ปกรณ์
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการออกกาลังกายแก่ผู้สูงอายุ
ด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรออกแบบนวัตกรรมให้หลากหลายและ
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย เพื่อให้ใช้ได้ในผู้สูงอายุ
ทุกกลุ่ม
2. ควรให้มีการพัฒนานวัตกรรมการออกกาลัง
กายให้เป็นเครื่องออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เพื่อให้ผู้สูงอายุคงความสามารถและเพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณสานั กงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนทุนวิจัย
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