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บทคัดย่อ 
 แม้ว่าการออกก าลังกายหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างสม  าเสมอจะเกิดผลดีต่อสุขภาพใน
ผู้สูงอายุโดยรวม แต่ยังขาดข้อมูลที บ่งถึงผลดีของการปรับเปลี ยนพฤติกรรมด้วยการเพิ มกิจกรรมการเดินหรือ
ใช้จักรยานในผู้สูงอายุไทย รวมทั้งประเด็นจ าเพาะทางสุขภาพที เป็นผลดีที เกิดขึ้นจากการปรับเปลี ยน
พฤตกิรรมดังกล่าว การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาผลดีของการปรับเปลี ยนพฤติกรรมดังกล่าวในผู้สูงอายุที มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป รวมทั้งเพื อหาผลดีที เป็นประเด็นจ าเพาะทางสุขภาพที เกิดขึ้น เพื อใช้ในการรณรงค์การส่งเสริม
สุขภาพในผู้สูงอายุไทยต่อไป 
 การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าเป็นเวลาสามปีในชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช ที เรียก The 
Bangkok Longitudinal Study by Siriraj Hospital for Older Men and Women (BLOSSOM study) 
ระหว่างปีพ.ศ.2550 ถึงปีพ.ศ. 2552 ครอบคลุมผู้สูงอายุที มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยท าการตรวจสุขภาพในชุมชน
ทุกหนึ งปี ประเมินปริมาณการเดินหรือการขับขี จักรยานด้วยเครื องมือ Physical Activity Questionnaire 
for Elderly Japanese 

ผลการศึกษามีผู้สูงอายุจ านวน 958 รายที มีผลการประเมินปริมาณการเดินหรือการขับขี จักรยานครบ
ทั้งในปีแรกและปีที สาม เป็นชาย 289 ราย หญิง 669 ราย อายุระหว่าง 60 – 95 ปี อายุเฉลี ย 73.4 + 5.3 ปี 
การค านวณหาปริมาณการเพิ มการเดินหรือการขับขี จักรยาน ใช้ค่าร้อยละของผลต่ างของปริมาณกิจกรรม
ระหว่างปีแรกและปีที สามเทียบกับปริมาณพ้ืนฐานในปีแรก (normalized gain) เมื อเปรียบเทียบภาวะทาง
สุขภาพต่างๆระหว่างผู้สูงอายุที มีการเพิ มปริมาณการท ากิจกรรมการเดินหรือการขับขี จักรยานขึ้นจากเดิมอีก
ร้อยละ 25 กับผู้สูงอายุที มีการเพิ มปริมาณกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 25 พบว่าผู้ที มีกิจกรรมเพิ มขึ้นจากเดิมร้อย
ละ 25 ขึ้นไปจะมีความหนาแน่นของกระดูกมากกว่า ความแข็งแรงของกระดูกมากกว่า ปริมาณมวลกล้ามเนื้อ
มากกว่า คะแนนความสามารถทางสมองดีกว่า คะแนนความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันดีกว่า 
ตลอดจนคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองดีกว่าด้วย 

โดยสรุป แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีการเปลี ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื องจากความชรา แต่เมื อมีการ
ปรับเปลี ยนพฤติกรรมด้วยการเดินหรือการขับขี จักรยานเพิ มข้ึนจากเดิมอีกร้อยละ 25 จะเกิดผลดีต่อภาวะทาง
สุขภาพในหลายระบบเช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความสามารถทางสมอง ตลอดจนความสามารถในการ
ดูแลตนเองและการท ากิจวัตรประจ าวัน 
 ค าส าคัญ  การเดิน การใช้จักรยาน ผู้สูงอายุ กระดูก สมอง ความสามารถในการดูแลตนเอง 
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Abstract 
Although exercise or high level of daily activity can make older people healthy 

in general, there is scarcity of the scientific evidence showing the benefit of lifestyle 
modification by increasing the level of walking or cycling among Thai older people. In 
addition, the benefit of walking or cycling upon some specific health outcomes was 
still lacking. The objectives of this study are, therefore, determined to investigate the 
benefit of increased level of walking or cycling as well as their subsequent impacts 
upon some specific health outcomes among those who aged 60 years old or more. All 
these findings would certainly be used for health promotion campaign among Thai 
older people.  
 The three-year longitudinal study entitled “The Bangkok Longitudinal Study by 
Siriraj Hospital for Older Men and Women” (BLOSSOM study) was conducted during 
the year 2007 – 2009. Those who aged 60 years old or more and lived in the vicinity 
area around Siriraj Hospital underwent health checkup annually. The Physical Activity 
Questionnaire for Elder Japanese was used to measure the level of walking or cycling.  
 The total amount of 958 subjects, who received the health checkup both at 
the first and the third year, was used for analysis. The numbers of men and women 
were 289 and 669 cases, respectively. The mean age was 73.4 + 5.3 years with the 
range of 60 – 95 years. When the normalized gain was used to determine the increased 
levels of walking or cycling over the two-year period, the subjects were, sequentially, 
categorized into two groups, namely, those whose increased levels of walking or 
cycling were 25% or more and those whose increased levels of walking or cycling were 
less than 25%. After the statistical analyses, those whose increased levels of walking or 
cycling were 25% or more had better health outcomes at the third year of 
measurements. This included the higher bone mineral density and stiffness index of 
bone, higher total lean body mass, higher score of cognitive performance, higher level 
of activity of daily living and higher level of self care index.  
 In conclusion, although the older people experience the degeneration as a 
result of physiologic ageing changes, the increased levels of walking or cycling up to 
25% or more from the previous practice could benefit their health status, particularly, 
the musculoskeletal outcomes, the cognitive performance as well as the self care and 
the activity of daily living.  
Keywords : walking, cycling, older people, bone, cognitive, activity of daily living 
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 บทน าและวัตถุประสงค์ 
สัดส่วนประชากรสูงอายุก าลังทวีจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ มจากร้อยละ 4.8 ในปีพ.ศ. 2498 

เป็นร้อยละ 5.6 (ปีพ.ศ. 2528) ร้อยละ 7.6 (ปีพ.ศ.2538) ร้อยละ 9.3 (ปีพ.ศ.2543) คิดเป็นอัตราเพิ มขึ้นถึง
ร้อยละ 130 ในเวลาเพียง 40 ปี ซึ งอัตราการเพิ มประชากรกลุ่มนี้สูงมากกว่าการเพิ มประชากรโดยรวมมาก [1] 
และคาดว่าสัดส่วนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ มขึ้นต่อเนื องจากร้อยละ 13.2 ในพ.ศ. 2553 เพิ มขึ้นเป็นร้อยละ 32.1 
ในปีพ.ศ. 2583  โดยในปีพ.ศ. 2560 จะเป็นปีที คาดว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะมีจ านวนสูงขึ้นจนเท่ากับประชากรวัย
เด็ก [2] ขณะเดียวกัน ผลการส ารวจผู้สูงอายุไทยในชมรมผู้สูงอายุทั วประเทศ พบว่ามีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 38.6 
มีคุณภาพชีวิตที ไม่ดีด้วย [3]  สาเหตุหลักข้อหนึ งคือปัญหาสุขภาพที เสื อมถอยตามการเปลี ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาเนื องจากความชรา และพยาธิสภาพต่างๆ ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย 
ครั้งที  4 พ.ศ. 2551-2 พบว่าผู้สูงอายุที อายุ 60 ปีขึ้นไปมีโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 48 โรคเบาหวานร้อย
ละ 15.9 และโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย > 25 กก./ตร.ม.) ถึงร้อยละ 29.9 [4] และเมื อมีการประเมินสมรรถภาพ
สมองด้วยเครื องมือ Mini-Mental State Examination พบว่าความชุกภาวะสมองเสื อมเพิ มขึ้นจากร้อยละ 
7.1 ในกลุ่มอายุ 60 – 69 ปี เป็นประมาณหนึ งในสามของผู้ที มีอายุ 80 ปีขึ้นไป หรือร้อยละ 40 ในหญิง และ
เป็นร้อยละ 22 ในชาย [4] ในด้านโรคกระดูกพรุน พบความชุกสูงถึงร้อยละ 79.6 ในผู้สูงอายุที อาศัยในสถาน
สงเคราะห์คนชรา [5] และพบความชุกของมวลกระดูกที ต  าผิดปกติถึงร้อยละ 65.5 ในหญิง และร้อยละ 61.4 
ในชาย ที อยู่ในชุมชนชนบท [6]  

ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคส าหรับผู้สูงอายุจึงนับเป็นมาตรการเร่งด่วนในปัจจุบัน 
และมีความคุ้มค่ามากที สุดในการใช้จ่ายงบประมาณอันจ ากัดของประเทศ เพราะนอกจากจะท าให้คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุซึ งเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของครอบครัวและชุมชน ยังมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการประหยัด
ค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของชาติ จากการศึกษาการส่งเสริมสุขภาพแบบเป็นกลุ่มในชุมชน 
นอกจากจะท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเองแล้ว ยังน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีนัยส าคัญอีกด้วย เช่น 
การบริหารกล้ามเนื้อ quadriceps เพื อลดอาการปวดเข่า การบริหารศีรษะและคอเพื อป้องกันอาการเวียน
ศีรษะ [7] 

การออกก าลังกายด้วยการเดิน เป็นกิจกรรมที เป็นธรรมชาติมากที สุดส าหรับมนุษย์ทุกคนที ไม่มี
ความพิการรุนแรงหรือเจ็บป่วยมากๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญพิเศษหรือเครื องมือเฉพาะใดๆในการเดิน 
ท าให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ จึงสามารถท าได้สะดวกและปฏิบัติไปพร้อมๆกับการท างานประจ าวันได้ง่าย และ
ปฏิบัติได้ตลอดทั้งปี โดยไม่จ าเป็นต้องพึ งพาผู้อื นในการออกก าลังกายด้วยเหมือนการเล่นกีฬาแบบอื นๆ ผู้
ปฏิบัติยังสามารถควบคุมปริมาณ ระยะเวลาและความสม  าเสมอในการปฏิบัติได้เองตามที ตนเองเห็นสมควร 
ทั้งยังเป็นกิจกรรมแบบแอโรบิคที เป็นจังหวะ เคลื อนไหวตลอดเวลา ท าให้เกิดผลดีมากมาย [8] แต่จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ไม่พบการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า (cohort study) ถึง
ผลดีของการเปลี ยนแปลงการออกก าลังกายต่อตัวชี้วัดทางสุขภาพด้านสมอง กล้ามเนื้อ และกระดูกด้วยการ
เดินหรือใช้จักรยานในผู้สูงอายุไทยมาก่อน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้จึงต้องการศึกษาประสิทธิภาพของการเปลี ยนแปลงปริมาณการออก
ก าลังกายโดยการเดินหรือการใช้จักรยานในช่วงเวลาสองปีต่อประเด็นทางสุขภาพด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ 
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ได้แก่ ความสามารถทางสมอง ความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันรวม ความสามารถในการเดิน 
ความสามารถในการดูแลตนเอง ปริมาณมวลกล้ามเนื้อโดยรวม และความหนาแน่นกระดูก  
  
 วิธีการด าเนินการ 

การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าเป็นเวลาสามปีในชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช ในเขตบางพลัด 
ตลิ งชัน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ และธนบุรี ที เรียก The Bangkok Longitudinal Study by Siriraj Hospital 
for Older Men and Women ( BLOSSOM study ) ระหว่างปีพ.ศ.2550 ถึงปีพ.ศ. 2552 ครอบคลุม
ผู้สูงอายุที มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยท าการตรวจสุขภาพในชุมชนทุกหนึ งปี โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยผ่านการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ชื อ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที สอง  
 หลังจากโครงการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการลงนามให้ความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว จึงมีการส ารวจ
ปัญหาสุขภาพในชุมชนโดยใช้พ้ืนที สาธารณะในชุมชน เช่น ลานวัด ศูนย์อนามัย โรงเรียน ที ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 
ด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัญหาสุขภาพต่างๆ การประเมินความสามารถทางสมองด้วย
เครื องมือ MMSE-Thai 2002 [9] ประเมินความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื องมือ The 
Survey in Europe on Nutrition and the Elderly, A Concerted Action (SENECA) [10] โดยเป็น
ลักษณะ Likert scale 4 ตัวเลือกคือ ท าไม่ได้เลย (4 คะแนน) ท าได้แต่ต้องมีคนช่วย (3 คะแนน) ท าได้เอง
ด้วยความล าบาก (2 คะแนน) ท าได้เองปกติ (1 คะแนน) (ช่วงคะแนน 16 - 64)  เครื องมือนี้ยังสามารถ
ประเมินแยกย่อยเพื อหาคะแนนความสามารถในการเดิน ด้วยค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ เดินออกนอกบ้าน เดินขึ้น
ลงบันได เดินได้ไกลอย่างน้อย 400 เมตร และเดินถือของหนักอย่างน้อย 100 เมตร (ช่วงคะแนน 4 - 16) 
ความสามารถในการดูแลตนเอง ด้วยค าถาม 7 ข้อ ได้แก่ เข้านอนหรือลุกจากเตียงนอน เดินภายในบ้าน การ
ใช้ห้องน้ าห้องส้วม อาบน้ า แต่งตัว ตัดเล็บ การรับประทานอาหาร (ช่วงคะแนน 7 - 28)  และประเมิน
ปริมาณการเดินหรือการขับขี จักรยานด้วยเครื องมือ Physical Activity Questionnaire for Elderly 
Japanese (PAQ-EJ) โดยปริมาณคิดเป็น Metabolic Equivalent of Task หรือ MET hours per week 
โดย MET hr./week เท่ากับ intensity weight assigned to physical activity x จ านวนวันที ท าต่อ
สัปดาห์ x จ านวนครั้งต่อวัน [11] 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจความหนาแน่นกระดูกด้วยวิธีทางรังสีเอ็กซเรย์แบบ 
peripheral dual-energy x-ray absorptiometry ที กระดูก os calcis ชื อเครื องมือ PIXI® (GE Lunar 
Corp., Madison, USA) การวัดมวลกระดูกด้วยคลื นเสียงความถี สูง (quantitative ultrasound) ที กระดูก 
os calcis ชื อเครื องมือ Achilles Insight® (GE Lunar Corp. USA) ซึ งให้ตัวชี้วัดที เรียก stiffness index 

และการตรวจ body composition analysis ชื อเครื องมือ Bioimpedance Analyzer Model 450  
(Biodynamics Corp. Seattle, Washington, USA) ซึ งให้ค่าปริมาณมวลกล้ามเนื้อโดยรวม (total lean 
body mass)  
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หลังการตรวจสุขภาพและแจ้งผลการตรวจให้กับผู้สูงอายุทุกรายในชุมชนแล้ว ผู้สูงอายุจะได้รับ
ค าแนะน าเชิญชวนให้ออกก าลังกายเพิ มขึ้นอย่างสม  าเสมอ ขณะให้การตรวจสุขภาพในชุมชนทุกปี และใช้
วิธีการหาค่า normalized gain ของปริมาณการเดินหรือใช้จักรยานตามเครื องมือ PAQ-EJเพื อหาปริมาณการ
ออกก าลังกายที เปลี ยนแปลงระหว่างปีที สามและปีแรก ด้วยสูตรดังนี้ [12] 

normalized gain ของปริมาณการเดิน/ใช้จักรยาน = ปริมาณปีที สาม – ปริมาณปีแรก  x 100 
       100 – ปริมาณปีแรก  
จากนั้นจ าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็นสองกลุ่ม โดยเป็นกลุ่มที มีออกก าลังกายด้วยการเดินหรือใช้จักรยาน

เพิ มข้ึนจากปีแรกร้อยละ 25 ขึ้นไป (กลุ่มเพิ มข้ึนร้อยละ 25 ขึ้นไป) และกลุ่มที มีการออกก าลังกายด้วยการเดิน
หรือใช้จักรยานเพิ มจากปีแรกน้อยกว่าร้อยละ 25 (กลุ่มเพิ มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 25)  การเลือกระดับที ร้อยละ 
25 เพื อให้ง่ายต่อผู้สูงอายุในการคาดประมาณการออกก าลังกายที ควรท าเพิ มขึ้น จากนั้นเปรียบเทียบผลการ
ตรวจสุขภาพในครั้งที สามซึ งตรวจในปีพ.ศ. 2552 ระหว่างสองกลุ่มข้างต้นด้วยวิธี independent-samples T 
test เพื อหาความแตกต่างหรือผลดีด้านสุขภาพที เกิดขึ้น และใช้วิธี analysis of covariance (ANCOVA) เพื อ
หาความแตกต่างหรือผลดีด้านสุขภาพที เกิดขึ้นโดยใช้ค่าปีแรกเป็นตัวปรับ และใช้ค่า p < 0.05 เป็นระดับที มี
นัยส าคัญทางสถิติ  
  
 ผลการศึกษา 
 จากการติดตามกลุ่มตัวอย่างระหว่างปีพ.ศ. 2550 ถึงปีพ.ศ. 2552 มีผู้สูงอายุจ านวน 958 คนเข้า
ร่วมโครงการวิจัยครบ เป็นชาย 289 ราย (ร้อยละ 30.2) หญิง 669 ราย (ร้อยละ 69.8) กลุ่มเพิ มข้ึนร้อยละ 25 
ขึ้นไปมีจ านวน 144 ราย (ร้อยละ 15.03 ของทั้งหมด) เป็นชาย 51 ราย (ร้อยละ 35.4) หญิง 93 ราย (ร้อยละ 
64.6) ขณะที กลุ่มเพิ มข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 25 มีจ านวน 814 ราย (ร้อยละ 84.97 ของทั้งหมด) เป็นชาย 238 
ราย (ร้อยละ 29.2) หญิง 576 ราย (ร้อยละ 70.8)  
 ผลการเปรียบเทียบอายุและตัวชี้วัดทางสุขภาพในปีที สามระหว่างสองกลุ่ม (ตารางที  1) พบว่าทั้ง
สองกลุ่มมีอายุไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.081) ขณะเดียวกัน กลุ่มเพิ มขึ้นร้อยละ 25 ขึ้นไปจะมี
ตัวชี้วัดทางสุขภาพต่างๆ ที ตรวจวัดได้ในปีที สาม ดีกว่ากลุ่มเพิ มข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 25 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในหลายตัวชี้วัด ได้แก่ มีปริมาณมวลกล้ามเนื้อโดยรวมมากกว่าโดยเฉลี ย 1.8 กก. (p = 0.017) ความ
หนาแน่นกระดูกมากกว่าโดยเฉลี ย 0.03 กก./ตร.ซม. (p = 0.029)  มวลกระดูก (stiffness index) มากกว่า
โดยเฉลี ย 4.7 คะแนน (p = 0.001) คะแนนความสามารถทางสมองดีกว่าโดยเฉลี ย 0.8 (p = 0.03) คะแนน
ความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันรวมดีกว่าโดยเฉลี ย 3.5 (p < 0.001) คะแนนความสามารถในการ
เดินดีกว่าโดยเฉลี ย 1.0 (p < 0.001) คะแนนความสามารถในดูแลตนเองดีกว่าโดยเฉลี ย 1.2 (p < 0.001) 
 การวิเคราะห์ผลดีทางสุขภาพที เกิดขึ้นในปีที สามโดยใช้ค่าในปีแรกเป็นพื้นฐานหรือเป็นตัวปรับ 
(ตารางที  2) ด้วยวิธีทางสถิติ ANCOVA ก็ยังพบว่าค่าความหนาแน่นของกระดูกด้วยวิธีทางรังสีเอ็กซเรย์ในปีที 
สามของกลุ่มเพิ มขึ้นร้อยละ 25 ขึ้นไปยังคงมากกว่ากลุ่มเพิ มข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p 0.019) แม้เมื อใช้ค่าในปีแรกของทั้งสองกลุ่มเป็นค่าพ้ืนฐานแล้ว ส่วนคะแนนความสามารถในการเดินปีที 
สามของกลุ่มเพิ มขึ้นร้อยละ 25 ขึ้นไป ก็ดีกว่ากลุ่มเพิ มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกัน (p 0.003) 



 -6- 

ตารางที  1. เปรียบเทียบตัวชี้วัดทางสุขภาพในด้านต่างๆในปีที สาม ระหว่างกลุ่มเพิ มข้ึนร้อยละ 25 ขึ้นไป และ
กลุ่มเพิ มข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 25 ด้วยวิธี t-test 
 กลุ่มเพิ มข้ึนร้อยละ 25   

ขึ้นไป 
กลุ่มเพิ มข้ึนน้อยกว่า    

ร้อยละ 25 
p value 

อายุ (ป)ี 72.7 + 4.8 73.5 + 5.3  0.081 
ปริมาณมวลกล้ามเนื้อโดยรวม (กิโลกรัม) 43.7 + 8.7 41.9 + 8.6 0.017 
ความหนาแน่นกระดูกวัดด้วยวิธีทางรังสี
เอ็กซเรย์ (กิโลกรัม/ตารางซม.) 

0.41 + 0.13 0.38 + 0.12 0.029 

มวลกระดูกวัดด้วยการใช้คลื นเสียงความถี 
สูง (stiffness index) 

74.4 + 17.7 69.7 + 15.6 0.001 

คะแนนความสามารถทางสมอง 25.5 + 4.1 24.7 + 4.4 0.030 
คะแนนความสามารถในการด าเนินกิจวัตร
ประจ าวันรวม 

19.1 + 4.5 22.6 + 7.9 < 0.001 

คะแนนความสามารถในการเดิน 5.6 + 2.1 6.6 + 2.9 < 0.001 
คะแนนความสามารถในดูแลตนเอง 7.8 + 1.8 9.0 + 3.0 < 0.001 
 
ตารางท่ี 2. เปรียบเทียบตัวชี้วัดทางสุขภาพในด้านต่างๆในปีที แรกระหว่างกลุ่มเพิ มขึ้นร้อยละ 25 ขึ้นไป และ
กลุ่มเพิ มข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 25 ด้วยวิธี t-test และการเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางสุขภาพในด้านต่างๆในปีที 
สามระหว่างสองกลุ่ม โดยใช้ค่าในปีแรกเป็นตัวปรับด้วยวิธี analysis of covariance (ANCOVA)  

 
กลุ่มเพิ มข้ึนร้อยละ 25   

ขึ้นไป 
กลุ่มเพิ มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 25 p value 

ความหนาแน่นกระดูกวัดด้วยวิธีทางรังสี
เอ็กซเรย์ในปีแรก (กิโลกรัม/ตารางซม.) 0.42+0.13 0.39+0.12 0.061* 
ความหนาแน่นกระดูกวัดด้วยวิธีทางรังสี
เอ็กซเรย์ในปีที สาม (กิโลกรัม/ตารางซม.) 0.41+0.13 0.38+0.12 0.019** 
คะแนนความสามารถในการเดินปีแรก 5.9+2.1 6.5+2.6 0.005* 
คะแนนความสามารถในการเดินปีที สาม 5.6+2.1 6.6+2.9 0.003** 

* t-test,  ** ANCOVA 
 
  
 
 
 
 



 -7- 

วิจารณ์และสรุปผล 
แม้จะมีการศึกษาในประเทศไทยถึงความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุปกติในระยะทาง 4 เมตร จะ

พบว่ายิ่งอายุมากขึ้นจะเดินได้ช้าลง โดยเป็นเวลา 5.8, 6.9 และ 8.3 วินาที ในกลุ่มอายุ 60-69ปี 70-79 ปี
และ 80ปีขึ้นไปตามล าดับ [4] แต่การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจะไม่เคยออก
ก าลังกายด้วยการเดินหรือการใช้จักรยานมาก่อน หรือท าเพียงเล็กน้อย แต่เม่ือได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
มีการเดินหรือใช้จักรยานเพิ่มขึ้น แม้เพียง “เสี้ยวหนึ่ง” หรือร้อยละ 25 ขึ้นไป ซึ่งเป็นการง่ายต่อผู้สูงอายุ
ในการคาดปริมาณการเพิ่มการออกก าลังกาย โดยเม่ือได้มีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจะเกิดผลดีต่อสุขภาพ 
แม้จะไม่ครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็เกิดผลดีต่อความสามารถในการด าเนิน
กิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระต่อผู้อ่ืน สามารถชะลอความเสื่อมถอยของความสามารถทาง
สมอง ปริมาณมวลกล้ามเนื้อโดยรวม ความหนาแน่นกระดูก ได้ดีกว่าผู้ที่มีการเดินหรือการใช้จักรยานน้อย
กว่า สอดคล้องกบัการศึกษาที ติดตามผู้สูงอายุไปเป็นเวลา 8 ปี พบว่าผู้สูงอายุที มีความแข็งแรงของร่างกายจะ
มีชีวิตยืนยาวมากกว่า ความแตกต่างจะชัดเจนมากที สุดระหว่างผู้ที ไม่ออกก าลังเลยกับผู้ที ออกก าลังกายแม้
เพียงเล็กน้อย แสดงว่าการออกก าลังกายแม้จะเล็กน้อยแต่ก็มีผลดีอย่างมาก เมื อถึงอายุ 70 ปี ผู้สูงอายุที มี
สภาพร่างกายแข็งแรงที สุดจะมีชีวิตยืนยาวมากกว่าผู้สูงอายุที มีสภาพร่างกายแข็งแรงน้อยที สุดถึง 7 เท่า ซึ งจะ
ไม่พบลักษณะแบบนี้ในผู้ที มีอายุน้อยกว่า [13]  

การออกก าลังกายแบบแอโรบิคเช่นการเดิน ท าให้เกิดผลดีต่อระดับสติปัญญาในผู้สูงอายุ เมื อติดตาม
ผู้สูงอายุหลังจากเกษียณเป็นเวลาสี ปี พบว่ากลุ่มที ไม่ค่อยมีการเคลื อนไหวจะมีการไหลเวียนเลือดไปสมองลดลง
ชัดเจนเมื อเปรียบเทียบกับผู้ที ยังมีการเคลื อนไหวได้ดี [14] ในด้านกล้ามเนื้อพบว่าสามารถฝึกได้แม้ในผู้สูงอายุ
ที อายุถึง 90 ปี โดยการทดลองฝึกออกก าลังกายในผู้สูงอายุอายุราว 90 ปีที เดิมค่อนข้างอ่อนแอ หลังจากเวลา
ผ่านไป 2-3 สัปดาห์ พบว่าขนาดและก าลังของกล้ามเนื้อดีขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 174 ท่าทางการเดินก็ดีขึ้น
ด้วย [15] ในด้านกระดูก ผลการศึกษาในบ้านพักคนชรา พบว่าความสามารถในการเดินเป็นปัจจัยที สามารถ 
ท านายความหนาแน่นของกระดูกได้อย่างมีนัยส าคัญ [5] และเมื อศึกษาโดยดู bone quality ซึ งตรวจวัดโดย
วิธี quantitative ultrasound ในผู้สูงอายุหญิงอายุเฉลี ย 78 ปี พบว่าจ านวนก้าวเดิน ความเร็วในการเดิน 
ความยาวของก้าวเดิน ล้วนมีความสัมพันธ์กับค่า broadband ultrasound attenuation การเดินสามารถท า
ให้ตัวชี้วัดของ bone quality ดีขึ้น [16] การศึกษาเหล่านี้ล้วนสนับสนุนผลการศึกษาครั้งนี้ 

ในด้านความต่อเนื องของการออกก าลังกาย พบว่าผู้สูงอายุมักท าได้ต่อเนื องใน 3 เดือนแรก ขณะที 
อีกครึ งหนึ งจะหยุดท าเมื อเวลาผ่านไปในช่วงระหว่างเดือนที  6-12 และพบว่ามีเพียงร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที 
อายุมากกว่า 65 ปี จะยังออกก าลังกายอย่างสม  าเสมอ [17] แต่จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่าผู้สูงอายุไทยมี
ความตระหนักด้านการออกก าลังกายด้วยการเดินหรือการใช้จักรยานอยู่ในระดับต  า โดยมีเพียงร้อยละ 15 ที 
เป็นกลุ่มที มีออกก าลังกายด้วยการเดินหรือใช้จักรยานเพิ มขึ้นจากปีแรกร้อยละ 25 ขึ้นไป ซึ งยังถือว่าน้อยมาก 
แต่ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ครั้งนี้ สามารถน าข้อมูลผลดีของการเดินหรือการใช้จักรยานอย่างสม  าเสมอต่อ
ประเด็นทางสุขภาพต่างๆ ไปใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ผู้สูงอายุไทยเห็นความส าคัญ และน าไปสู่
การปรับเปลี ยนพฤติกรรมให้เพิ มการออกก าลังกายด้วยการเดินหรือการใช้จักรยาน แม้เพิ มเพียงไม่มากแต่ก็ท า
ให้เห็นผลดีต่อสุขภาพได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่มีค าว่าสายเกินไปส าหรับการเดินหรือใช้จักรยานในผู้สูงอายุ. 
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