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บทคัดยอ 

 ระบบบริการสุขภาพทั่วโลกและประเทศไทยประสบปญหาการหกลมในผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง มาตรการการปองกันการหกลมมีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะการออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถการทรงตัว การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหวรรณกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการ
พัฒนาองคความรูและผลลัพธการออกกําลังกายแบบกาวตามตาราง และเพื่อเรียบเรียงเปนแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุในชุมชน กระบวนการศึกษาใชการสืบคนอยางเปนระบบโดยใชคําสืบคนเฉพาะจาก
ฐานขอมูลทั่วโลก เพื่อคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษที่มีความนาเชื่อถือและทันสมัย จํานวน 20 ชื่อเร่ือง 
แลวนํามาวิเคราะหอยางถ่ีถวนตามเกณฑการประเมินคุณภาพ ผลการศึกษา พบวา มีการตีพิมพเผยแพร
ความรูที่ทันสมัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและผลลัพธของการออกกําลังกายแบบนี้อยางตอเนื่องจาก
นักวิชาการในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุนและไทย การออกกําลังกายแบบนี้ชวยใหผูสูงอายุมี
สมรรถนะทางกาย การทรงตัว การทําหนาที่ของสมองและสุขภาพจิตดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับการออก
กําลังกายแบบอ่ืน ขอเสนอแนะ ควรรณรงคการออกกําลังกายแบบกาวตามตารางสําหรับผูสูงอายุในชุมชน
ที่สอดคลองกับวิถีสังคมไทย แตพึงระมัดระวังในการประเมินคัดกรองความพรอมของสภาพรางกายกอน
การออกกําลังกาย และควรมีการศึกษาตอเพื่อพัฒนาโปรแกรมฯ สําหรับผูสูงอายุที่ปวยโรคเร้ือรัง 

คําสําคัญ: การออกกําลังกายแบบกาวตามตาราง ผูสูงอายุ ชุมชน 
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Abstract 
 The global and Thai healthcare system is experiencing a steady increase in elderly 
people. This systematic review study aimed 1) to globally describe the knowledge 
developmental situation and effects of SSE program and 2) to compose SSE fall preventive 
guidelines suitable in community. The systematic review method was applied to search 
update and reliable evidences from various database worldwide. Using specific keywords, 
the selected 20 evidences were analyzed critically toward evidence-based quality assessment 
criteria. The study findings demonstrated update and continuous publications worldwide 
about exercise pattern and outcome measurement, especially from Japan and Thailand. 
The SSE program, comparing to other exercise programs, revealed strong outcomes related to 
balance, physical fitness, cognitive function and socio-psychological health status. It is 
suggested that campaigning the SSE program for community-dwelling older adults should 
be done and should be appropriate to Thai context. However, health screening is recommended 
before starting exercise activities. Further study prefers developing the program for those 
with chronic diseases. 

Keywords: square-stepping exercise, elderly, community-dwelling 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ของปญหา 

 ประเทศไทยมีแนวโนมโครงสรางประชากร
เปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุที่
เพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็วกวาที่คาดการณไว คือ 
จะมีประชากรผูสูงอายุรอยละ 15 ของประชากร
ทั้งหมดใน พ.ศ. 25631 การเพิ่มข้ึนของประชากร
กลุมนี้ทําใหพบความเสี่ยงและปญหาดานสุขภาพ
ตางๆ เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะปญหาการหกลม (Fall) 
ที่เปนกลุมอาการที่พบบอยในผูสูงอายุ (Geriatric 
syndromes) และเปนสาเหตุสําคัญของการเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต และความ
พิการ2 องคการอนามัยโลกรายงานวา ในแตละป
พบอุบ ัต ิการณ การหกลมโดยความถี่ของการ   
หกลมเพิ่มข้ึนตามอายุและระดับความออนแอของ
รางกาย นับเปนความทาทายตอระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในการสรางเสริมสุขภาพของ

ผูสูงอายุในชุมชนใหแข็งแรงและปลอดภัยจากการ
หกลม จึงมีความจําเปนที ่ตองมีมาตรการและ
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงของปญหานี้อยาง
ไดผล ความเสี่ยงเหลานี้ประกอบดวย ปจจัยภายใน 
และปจจัยภายนอก อาทิ สภาพแวดลอมทั้งภายใน
บาน และบริเวณรอบบาน การใชยารวมหลายชนิด 
ความเสื่อมของการมองเห็นและการไดยิน ระบบ
ประสาท และระบบกระดูก-กลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อ 
ไมแข็งแรง การทรงตัวไมดี มาตรการที่ดีในการ
ปองกันการหกลม  คือ  การออกกําลังกายใน
รูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของขาและ
การทรงตัวที่ดี3 
 การออกกําลังกายแบบกาวตามตาราง 
(Square-stepping Exercise: SSE program) 
เปนโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มี
การเคลื่อนไหวของรางกายในแนว 3 ระนาบ (Three 
dimension (3D) training) เจริญ กระบวนรัตน4 
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อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดริเร่ิมออกแบบเปนตาราง 9 ชอง เพื่อใชฝกซอม
นักกีฬา ตอมาไดมีการปรับใชในประชาชนกลุมตางๆ 
โดยเฉพาะผู สู งอายุ และนั ก เรียนตั้ งแต ช ว ง 
พ.ศ. 2528 ขณะที ่กลุ มอาจารยและนักวิจ ัย
ชาวญี่ปุนก็ไดออกแบบเปนตาราง 40 ชอง เร่ิมใช
ในกลุมชมรมผูสูงอายุและตีพิมพผลงานคร้ังแรก
ชวง ค.ศ. 20085 จากนั้นก็ไดรับความสนใจและ
ความนิยมอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 
 การออกกําลังกายแบบ SSE มีลักษณะ
การเคลื่อนไหวตัวและขาไปขางหนาขางหลัง 
(Forward and back) ไปขางๆ (Side to side) และ 
ไปแนวทแยงมุม (Diagonal/ Oblique) และย่ําเทา 
ทั้งสองขางเขาออกบนตารางที่มีตัวเลขกํากับไวบน
พื้นตามลําดับตัวเลขที่กําหนดให ซึ่งมีระดับความ
ยากและซับซอนแตกตางกัน การเคลื่อนไหวคลาย
กับการเดินอยางเร็ว มีแรงกระแทกต่ํา มีความ
หนักระดับเบาถึงปานกลาง เปนการฝก ความ
คงทนและความยืดหยุนในการเคลื่อนไหวของขอ
ตอ และกลามเนื้อใหเคลื่อนไหวคลองตัว และฝก
ทักษะการเคลื่อนไหวแบบมีความสัมพันธ เพิ่ม
ความสมดุลและการทรงตัวของรางกาย จึงชวย
ปองกันการหกลมไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวย
พัฒนาสติปญญาและสุขภาพจิต (Cognitive and 
mental health) ในผูสูงอายุไดอีกดวย6 แมวาใน
ปจจุบันจะมีนักวิจัยทั่วโลกใหความสนใจในการ
พัฒนาองคความรูในเร่ืองนี้ดวยเปาหมายเดียวกัน 
คือ เพื่อใหผูสูงอายุปลอดภัยจากการหกลม แต
พบวา รูปแบบของกิจกรรมรวมถึงเคร่ืองมือวัด
ประเมินผลยังมีความแตกตางหลากหลายตาม
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของผูคน ดังนั้นการ
ประมวลขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence- 
based) ที่มีความทันสมัยและนาเชื่อถือ เมื่อนํามา
วิเคราะหเพื่อใหไดขอสรุปเก่ียวกับแนวทางการ
ออกกําลังกายแบบนี้สําหรับผูสูงอายุที่อยูในชุมชน

ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นับเปนวิถีทาง
หนึ่งของการพัฒนาองคความรูเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรผูสูงอายุ 
ประโยชนที ่จะไดร ับจากการศึกษาครั้งนี ้ คือ    
1) ผูสูงอายุไดวิธีการสรางเสริมสุขภาพดานสมรรถนะ 
ทางกายที่ชวยลดความเสี่ยงจากการหกลมและ
สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ทําใหมีสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตที่ดี และ 2) พยาบาลเวชปฏิบัติ
ไดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดบริการการดูแล
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รวมทั้ งบุคลากรสุขภาพที่ ใหการดูแลหรือให      
คําแนะนําเพื่อการสงเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุและ
ญาติ 
 2. การคัดเลือกประชากรและตัวอยาง 
(Data selection) หลักฐานเชิงประจักษ (Evidences) ที่
ใชวิเคราะหเปนรายงานวิจัยทั้งแบบฉบับสมบูรณ 
(Full report) และบทความวิจัย (Research article) 
เก่ียวกับผลการออกกําลังกายแบบ SSE ในผูสูงอาย ุ
โดยใชหลัก PICOT7 เปนกรอบกําหนดขอบเขต
การศึกษา ดังนี้ 
 P: Patient population or problem 
(ประชากร/กลุมเปาหมาย) หมายถึง การเลือก
งานวิจัยทีศึ่กษาในผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป 
พักอาศัยอยูที่บาน สามารถชวยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวันไดพอสมควร และยังรวมทํา
กิจกรรมตางๆ ในชุมชนได เชน กิจกรรมทาง
ศาสนา ชมรมผูสูงอายุ การมาพบแพทยที่สถาน
บริการใกลบาน 
 I: Intervention or area of interest 
(การปฏิบัติการดูแล/การพยาบาล) หมายถึง การ
คัดสรรและจัดหมวดหมูงานวิจัยที่เปนฉันทามติ 
(Consensus) ทําใหไดรูปแบบของโปรแกรม/กิจกรรม
การออกกําลังกายแบบ SSE ตามองคประกอบ 
FITTE (American College of Sports Medicine: 
ACSM)8 
 C: Comparison intervention (การ
เปรียบเทียบการปฏิบัติ) หมายถึง การเปรียบเทียบ
วิธีการห รือกิจกรรมต างๆ  ที่ หลากหลายใน
โปรแกรม SSE 
 O: Outcome (ผลลัพธ ) หมายถึง 
ผล (Effects) หรือผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดข้ึนกับ
กลุมเป าหมายที่ เกิด ข้ึนจากการได รับการจัด
กระทําหรือการเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมการ
ออกกําลังกายแบบ SSE 

 T: Time (เวลา) หมายถึง การกําหนด
ชวงเวลาของการสืบคนงานวิจัยที่เผยแพรไมเกิน 10 ป 
 เกณฑการคัดเลือกเข าสู การศึกษา 
(Inclusion criteria) 
 1) เปนงานวิจัยที่ออกแบบการศึกษาเชิง
ทดลอง มีการจัดกระทํา (Intervention program) แก
กลุมตัวอยางดวยโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ 
SSE ทั้งที่มีและไมมีกลุมควบคุม อาจมีวิธีการสุม
ขนาดตั วอยางและระยะเวลาการทดลองที่
แตกตางกัน 
 2) เปนงานวิจัยที่ศึกษาในกลุมเปาหมาย คือ 
ผูสูงอายุที่พักอาศัยอยูที่บานหรืออยูในชุมชน ไมได
เขานอนพักรักษาในโรงพยาบาล แตอาจมารับ
บริการแบบผูปวยนอก โดยมีบริบทของการวิจัย
เปนที่บาน สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ศูนยสุขภาพ
ชุมชน หรือสถานที่จัดกิจกรรมในชุมชนโดยทั่วไป 
ผูสูงอายุอาจมีโรคประจําตัวหรือไมมีก็ได 
 เกณ ฑ การ คัดออกจากการศึกษ า 
(Exclusion criteria) 
 1) เปนงานวิจัยที่เผยแพรเฉพาะบทคัดยอ 
 2) ใชวิธีการปองกันการหกลมดวยการ
ออกกําลังกายแบบอ่ืนๆ เพียงอยางเดยีว 
 3) เปนการศึกษาการปองกันการหกลมใน
ผูสูงอายุที่รับการรักษาอยูในหอผูปวย หรือสถาน
บริบาล 
 4) เปนงานวิจัยแบบไมมีการจัดกระทํา 
บทความวิชาการ หนังสือ ตํารา 
 3. การสืบคนวรรณกรรม (Searching 
strategy) การสืบคนขอมูลงานวิจัยและวรรณกรรม
ที่ตีพิ มพ เผยแพรในแหลงขอมูลตางๆ ทั้ งใน
ประเทศไทยและตางประเทศอยางเปนระบบใน
หวงเวลายอนหลัง 10 ป คือ ในชวง พ.ศ. 2553 - 2562 
และ ค.ศ. 2010 - 2019 โดยสืบคนหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidences) ในลักษณะตางๆ ดวยคํา
สืบคน (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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ไดแก ผูสูงอายุ การปองกันการหกลม การออก
กําลั งกายแบบก าวตามตาราง elderly, fall 
prevention, square-stepping exercise ฐานขอมูล 
(Data sources) ที่ ใช ในการคนหาหลักฐานฯ 
ได แก  www.guideline.gov, Google Scholar, 
CINAHL(EBSCO), Proquest, ThaiLIS, THAIJO, 
Cochranelibrary.com, และ ResearchGate.com 
 4. เคร่ืองมือการประเมินคุณภาพ (Data 
evaluation) งานวิจัยที่คัดสรรไดรับการประเมิน
คุณภาพโดยใชเกณฑและแนวทางการประเมิน 
ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ 
ใชเกณฑการประเมินคุณภาพและระดับความ
นาเชื่อถือของหลักฐาน (Strength of evidence)9 
7 ระดับ เรียงลําดับคุณภาพจากมาก (ระดับ 1) 
ไปนอย (ระดับ 7) ในการศึกษาคร้ังนี้ คัดเลือก
เฉพาะหลักฐานฯ ตั้งแตระดับ 1 - 3 เพื่อใหได
หลักฐานฯ ที่มีความนาเชื่อถือ ทําใหไดหลักฐาน
ประเภทแนวปฏิบัติ (Guidelines) งานวิจัยดวย
การวิเคราะหเมตาหรือการวิเคราะหเชิงอภิมาน 
(Meta-analysis report) การทบทวนวรรณกรรม
อยางเปนระบบ (Systematic review articles) 
หลักฐานจากงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุมและมี
กลุมควบคุมที่ออกแบบการวิจัยอยางดี อยางนอย 
1 เร่ือง (Randomized Controlled  Trial: RCT) 
และงานวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental 
design) 
 4.2 เกณฑการประเมินงานวิจัยในแง
ของการนําไปใช10 3 ปจจัย คือ 1) ความสอดคลอง
ของงานวิจัยกับปญหาทางคลินิก (Clinical relevance) 
2) การมีความหมายในเชิงศาสตร (Scientific 
merit) และ 3) แนวโนมที่จะนําไปใชในการปฏิบัติ
ได (Implementation potential) โดยพิจารณา
ตามเกณฑ 3 ประการ ไดแก 1) ความสอดคลองของ
งานวิจัยกับปญหาทางคลินิก 2) การมีความหมาย

ในเชิงศาสตร หลักฐานเชิงประจักษที่คัดเลือกมามี
ความนาเชื่อถือ และ 3) การเทียบเคียงความรูที่ได
จ ากห ลั ก ฐาน เชิ งป ระจั กษ สู ก า รป ฏิ บั ติ ใน
สถานการณจริง รวมทั้งประโยชน ความคุมคา
คุมทุนเมื่อนําไปใช (Cost-benefit ratio) 
 5. การวิเคราะห /สกัดขอมูล (Data 
extraction) เปนการอานทําความเขาใจกับชุด
ขอมูลเหลานั้น แลวนําขอมูลมาบันทึกลงในตาราง
ทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ (Systematic 
review table): ชื่อผู วิจัย  ปที่ ตีพิมพ  ชื่ อ เร่ือง 
แหลงตีพิมพ วัตถุประสงค ประชากรที่ ศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัย  ระดับงานวิจัย/หลักฐานเชิง
ประจักษ ผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการ
นําไปใชประโยชนตอไป เปนวิธีลดขอมูลใหเหลือ
เฉพาะสาระสําคัญ (Data reduction) แลวนํามา
จัดหมวดหมูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว7 
 6. การสังเคราะหขอมูล (Data synthesis) 
เป นการอ าน เช ิงว ิเคราะห เพื ่อ เปรียบเทียบ
องคประกอบของแตละชิ้นงาน เรียบเรียงเปน
ขอความที่มีความเปนนามธรรมมากข้ึนโดยลําดับ 
ทบทวน/ตรวจสอบ/สอบทานระหวางคณะผูศึกษา 
จํานวน 3 คน เพื่อความเชื่อมั่นในการเลือกสรร
เฉพาะเนื้อความที่มีสาระ (Content massage) 
การตีความ/แปลความ และการประมวลเขาเปน
หมวดหมูไปพรอมกัน จากนั้นจึงเรียบเรียงใหมเปน
ขอส รุป  (Conclusion)7 เพื่ อ เป นแนวป ฏิบั ติ 
(Guideline) ในการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ
ตอไป 
 อนึ่ง เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย
เอกสารแบบ Systematic review จึงไดรับการ
ยกเวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exemption) 
ซึ่งเปนไปตามเอกสารคูมือการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 
2562 
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ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 สถานการณการพัฒนาองค
ความรูการออกกําลังกายแบบกาวตามตาราง 
 จากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidences) 
จํานวน 20 ชื่อเร่ือง ในจํานวนนี้ไดตีพิมพดวย
ภ าษ า ไท ย  6 ชื ่อ เ รื ่อ ง  (ร อ ย ล ะ  3 0)  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 14 ชื่อเร่ือง (รอยละ 70) ปที่ตีพิมพ
อยู ระหวาง พ .ศ . 2555 - 2562/ค .ศ . 2012 - 
2019 โดยในชวง 4 ปยอนหลังชวงแรก (พ.ศ. 
2559 - 2562/ค.ศ. 2016 - 2019) มีจํานวนเร่ือง
ที่ตีพิมพมากข้ึนเมื่อเทียบกับในชวง 4 ปยอนหลัง
ชวงหลัง (พ.ศ. 2555 - 2558/ค.ศ. 2012 - 2015) 
เมื่อจําแนกตามระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน
เชิงประจักษ (Level of evidences)9 สามารถ
จําแนกไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1) Systematic 
review and meta-analysis 3 ชื่อเร่ือง (รอยละ 
15) ระดับ 2) RCT 2 ชื่อเร่ือง (รอยละ 10) และ 
ร ะ ดั บ  3 )  Quasi-experimental study: two 
group pre-post test 15 ชื่ อเร่ือง (รอยละ 75) 
เมื่อจําแนกแหลงที่มาของผูวิจัย (First author/ 
Corresponding author)/สถาบัน/ประเทศ/ทวีป
ในภูมิภาคโลก พบวา เปนผลงานจากทวีปเอเชีย

มากที่สุด 14 ชื่อเร่ือง (รอยละ 70) รองลงมา คือ 
ทวีปอเมริกาใต 3 ชื ่อเรื ่อง (รอยละ 15 ) ทวีป
อเมริกาเหนือ 2 ชื่อเรื่อง (รอยละ 10) และทวีป
แอฟริกา 1 ชื่อเร่ือง (รอยละ 5) เมื่อจําแนกตาม
ประเทศของแหลงที่มาฯ พบวา เปนผลงานจาก
ประเทศญี่ปุนมากที่สุด 8 ชื่อเร่ือง โดยเปนเฉพาะ
คณะผูวิจัยชาวญี่ปุนและเปนการศึกษารวมกับ
นักวิจัยประเทศอ่ืนๆ ในทวีปตางๆ รองลงมา คือ 
ประเทศไทย 7 ชื่อเร่ือง โดยสวนใหญเปนผลงาน
ของอาจารยพยาบาลและวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล
ผูสูงอายุและการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีเพียง 
1 ชื่อเร่ือง ที่ศึกษาโดยอาจารยและนักศึกษาใน
สาขาวิชากายภาพบําบัด นอกจากนั้นยังพบผลงาน
จากประเทศอินเดีย 4 ชื่อเร่ือง โดยเปนเฉพาะ
คณะผูวิจัยชาวอินเดียและเปนการศึกษารวมกับ
นักวิจัยประเทศในทวีปแอฟริกา นอกจากนั ้นเมื่อ
วิเคราะหศาสตรสาขาวิชาชีพของเจาของผลงานทั้ง 
20 เร่ืองนี้  พบวา สวนใหญ เปนวิชาชีพกายภาพ 
บําบัด พยาบาลเวชศาสตรการกีฬา เวชศาสตร
การแพทย เวชศาสตรผูสูงอายุ และเวชศาสตร
ชุมชน/สาธารณสุข (ดังแสดงในตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของหลักฐานเชิงประจักษ (Characteristics of evidences) 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ 

ปท่ีตีพิมพ   

   - พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 1 5.00 

   - พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 3 15.00 

   - พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 1 5.00 

   - พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 1 5.00 

   - พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 4 20.00 

   - พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 5 25.00 

   - พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 2 10.00 

   - พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 3 15.00 

รวม 20 100.00 



วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

29วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

6 
 

ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 สถานการณการพัฒนาองค
ความรูการออกกําลังกายแบบกาวตามตาราง 
 จากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidences) 
จํานวน 20 ชื่อเร่ือง ในจํานวนนี้ไดตีพิมพดวย
ภ าษ า ไท ย  6 ชื ่อ เ รื ่อ ง  (ร อ ย ล ะ  3 0)  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 14 ชื่อเร่ือง (รอยละ 70) ปที่ตีพิมพ
อยู ระหวาง พ .ศ . 2555 - 2562/ค .ศ . 2012 - 
2019 โดยในชวง 4 ปยอนหลังชวงแรก (พ.ศ. 
2559 - 2562/ค.ศ. 2016 - 2019) มีจํานวนเร่ือง
ที่ตีพิมพมากข้ึนเมื่อเทียบกับในชวง 4 ปยอนหลัง
ชวงหลัง (พ.ศ. 2555 - 2558/ค.ศ. 2012 - 2015) 
เมื่อจําแนกตามระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน
เชิงประจักษ (Level of evidences)9 สามารถ
จําแนกไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1) Systematic 
review and meta-analysis 3 ชื่อเร่ือง (รอยละ 
15) ระดับ 2) RCT 2 ชื่อเร่ือง (รอยละ 10) และ 
ร ะ ดั บ  3 )  Quasi-experimental study: two 
group pre-post test 15 ชื่ อเร่ือง (รอยละ 75) 
เมื่อจําแนกแหลงที่มาของผูวิจัย (First author/ 
Corresponding author)/สถาบัน/ประเทศ/ทวีป
ในภูมิภาคโลก พบวา เปนผลงานจากทวีปเอเชีย

มากที่สุด 14 ชื่อเร่ือง (รอยละ 70) รองลงมา คือ 
ทวีปอเมริกาใต 3 ชื ่อเรื ่อง (รอยละ 15 ) ทวีป
อเมริกาเหนือ 2 ชื่อเรื่อง (รอยละ 10) และทวีป
แอฟริกา 1 ชื่อเร่ือง (รอยละ 5) เมื่อจําแนกตาม
ประเทศของแหลงที่มาฯ พบวา เปนผลงานจาก
ประเทศญี่ปุนมากที่สุด 8 ชื่อเร่ือง โดยเปนเฉพาะ
คณะผูวิจัยชาวญี่ปุนและเปนการศึกษารวมกับ
นักวิจัยประเทศอ่ืนๆ ในทวีปตางๆ รองลงมา คือ 
ประเทศไทย 7 ชื่อเร่ือง โดยสวนใหญเปนผลงาน
ของอาจารยพยาบาลและวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล
ผูสูงอายุและการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีเพียง 
1 ชื่อเร่ือง ที่ศึกษาโดยอาจารยและนักศึกษาใน
สาขาวิชากายภาพบําบัด นอกจากนั้นยังพบผลงาน
จากประเทศอินเดีย 4 ชื่อเร่ือง โดยเปนเฉพาะ
คณะผูวิจัยชาวอินเดียและเปนการศึกษารวมกับ
นักวิจัยประเทศในทวีปแอฟริกา นอกจากนั ้นเมื่อ
วิเคราะหศาสตรสาขาวิชาชีพของเจาของผลงานทั้ง 
20 เร่ืองนี้  พบวา สวนใหญ เปนวิชาชีพกายภาพ 
บําบัด พยาบาลเวชศาสตรการกีฬา เวชศาสตร
การแพทย เวชศาสตรผูสูงอายุ และเวชศาสตร
ชุมชน/สาธารณสุข (ดังแสดงในตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของหลักฐานเชิงประจักษ (Characteristics of evidences) 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ 

ปท่ีตีพิมพ   

   - พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 1 5.00 

   - พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 3 15.00 

   - พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 1 5.00 

   - พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 1 5.00 

   - พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 4 20.00 

   - พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 5 25.00 

   - พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 2 10.00 

   - พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 3 15.00 

รวม 20 100.00 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของหลักฐานเชิงประจักษ (Characteristics of evidences) (ตอ) 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ 

ระดับของหลักฐานเชิงประจักษ (Level of evidences) จํานวน รอยละ 

   Level 1: Systematic review and meta-analysis 3 15.00 

   Level 2: Randomized Controlled Trial (RCT) 2 10.00 

   Level 3: Quasi-experimental study: two group pre-post test 15 75.00 

รวม 20 100.00 

แหลงท่ีมาของผูวิจัย/ผูเขียน/สถาบัน 

  ทวีป/ภูมิภาค ประเทศ จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 

    เอเชีย ไทย 7 (35.00) 14 (70.00) 

ญี่ปุน* 2 (10.00) 

ญี่ปุน* - เยอรมนี - ออสเตรเลยี 1 (5.00) 

อินเดีย 2 (10.00) 

อินเดีย - เอธิโอเปย 1 (5.00) 

ฮองกง/จีน 1 (5.00) 

    อเมริกาใต 

    อเมริกาเหนือ 

 

    แอฟริกา 

บราซิล - ญี่ปุน* 3 (15.00) 3 (15.00) 

แคนาดา - ญี่ปุน* 1 (5.00) 2 (10.00) 

สหรัฐอเมริกา - ญี่ปุน* 1 (5.00) 

เอธิโอเปย - อินเดีย 1 (5.00) 1 (5.00) 

รวม 20 (100) 20 (100) 
 

 ตอนที่  2 ขอคนพบรูปแบบกิจกรรม 
และเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินคัดกรองและ
วัดผล/ผลลัพธ 
 จากการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษทั้ง 
20 ชื่อเร่ืองดังกลาว มีขอคนพบเก่ียวกับรูปแบบ
กิจกรรม และเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินคัดกรอง
และวัดผล/ผลลัพธ โดยจําแนกตามระดับของ
หลักฐานเชิงประจักษไดดังนี้ 
 จากหลั กฐาน เชิ งป ระจักษ ระดับ  1 
จํานวน 3 เร่ือง เปนงานวิจัยเชิงอภิมานงาน
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ11-13 สรุปไดวา 
โปรแกรมฯ SSE มีผลดีอยางยิ่งตอการทรงตัว 
(Balance)13 ปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction) 

ที่สะทอนการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ 
การกลัวการหกลม (Fear of fall)11 และการรับรู
สภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน12 แมวาจะยังไมพบความ
แตกตางของความแข็งแรงของกลามเนื้ อขา 
(Muscle strength) หรือเมื่อเปรียบเทียบดวย
แบบวัดตางๆ ก็ตาม นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธเหลานี้ในกลุมที่ออกกําลังกายดวยการเดิน 
กับกลุมที่ไมไดออกกําลังกายเลยก็พบวา โปรแกรมฯ 
SSE ใหผลลัพธที่ดีกวาเชนกัน จากหลักฐานเชิง
ประจักษระดับ 2 จํานวน 2 เร่ือง เปนการวิจัยแบบ 
RCT14,15 มีการทดลองเปรียบเทียบระหวางกลุมที่
ออกกําลังกายแบบ SSE แบบ 40 ชอง รวมกับ
กิจกรรมฝกสมอง ความจําและตัวเลข ความ
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คลองแคลวของการพูด (Verbal fluency-VF)14 กับ
กลุมที่ออกกําลังกายแบบพื้นฐาน พบวา กลุม
ทดลองมีการทํางานของประสาทสมอง (Cognitive 
function) และการทรงตัวดี ข้ึนและดีกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีการศึกษา
ที่ไดผลดีเชนกันในผูสูงอายุปวยโรคพารกินสัน 
(Parkinson’s disease) ในกลุมขนาดเล็ก (n = 15) 
ผูวิจัยจึงเสนอแนะการศึกษาตอในจํานวนขนาด
ตัวอยางที่ใหญข้ึน15 
 จากหลักฐานเชิ งประจักษ  ระดับ  3 
พบวา เปนงานที่ตีพิมพภาษาอังกฤษ จํานวน 9 
ชื่ อ เร่ือง16-24 และภาษาไทย  6  ชื่ อ เร่ือง25-30 
สําหรับการศึกษาในตางประเทศเปนการวิจัยก่ึง
ทดลองแบบมีกลุมเปรียบเทียบหรือกลุมควบคุมที่
มักใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ลักษณะกิจกรรมมี
ความหลากหลาย ฝกการเดินทรงตัวในทิศทางตางๆ 
เชน การเดินขามสิ่งกีดขวางแบบต่ําๆ/เตี้ยๆ การสง
สิ่งของตอใหเพื่อนขณะเดิน การเดินตามเสนที่
กําหนดทั้งภายในตารางและออกนอกตาราง17 
การเดินตามลําดับตัวเลขจากทางายไปทายาก
ตามลําดับ การเดินแบบสนเทาชิดปลายเทาหรือ
เดินตอเทา (Heel-to-toe) หรือถายการลงน้ําหนัก
สลับขางกัน การกาวเร็ว การกาวแบบหลายทิศทาง16 
การเดินขณะตอบโจทยคณิตศาสตรงายๆ รวมทั้ง
การฝกความตั้งใจ จดจอ (Intention) การฝก
ความจําและการมองเห็น นอกจากนั้นยังมีการใช
อุปกรณประกอบ (นอกจากแผนตาราง) ไดแก 
ไมพลอง ใชถือขณะกาวตามตาราง อุปกรณกีด
ขวางเพื่อฝกการกาวขาม เกาอ้ี เสียงเพลง17 และ
กิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ21 ผลการทดลองใน
ภาพรวม พบวา กลุมทดลองมีผลลัพธที่ดี ข้ึน 
และดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยสวนใหญใชแบบประเมินการทรงตัว Berg 
Balance Scale นอกจากนั้นยังพบการศึกษาที่
ประเมินผลลัพธดานสุขภาพจิต (Depression)19 

การทํ าหน าที่ ของประสาทสมอง (Cognitive 
function) และการทําหนาที่ของรางกายดานการ
เคลื่อนไหว (Functional ability) ที่มีความคลองแคลว 
วองไวมากข้ึนในการทํากิจวัตรประจําวัน 
 สําหรับการศึกษาในประเทศไทย จํานวน 
6 ชื่อเร่ืองนั้น25-30 พบวา กลุมทดลองออกกําลัง
กายทั้งแบบตาราง 9 ชอง25-28 และ 40 ชอง29-30 
สําหรับตาราง 9 ชองนั้น ผูฝกยืนที่แถวลางของ
ตาราง วางเทาซายที่ชองหมายเลข 2 เทาขวาอยูที่
ชองหมายเลข 3 ใช เท าซายเปนเทานํา มีท า
ทั้งหมด 9 ทา ไดแก ทากาวข้ึน-ลง ทากาวออก
ดานขาง ทากาวเปนรูปกากบาท ทากาวเปนรูป
สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ทากาวทแยงมุมแบบไขว
เทา ทากาวทแยงมุมแบบรัศมีดาว ทากาวเฉียง
เปนรูปตัว V ทากาวสามเหลี่ยม และทากาว-ชิด 
สามเหลี่ยมซอน นอกจากนั้นยังมีการผสมผสาน
ทารําไทยประกอบเพลงรําวงมาตรฐาน การใช 
ยางยืด28 การฝกทรงตัวดวยการรับ-สงลูกบอล 
การเรียนรูแบบกลุมและการกํากับติดตามที่บาน30 
การศึกษาดังกลาวไดกําหนดคุณสมบัติการคัดเขา 
(Inclusion criteria) หลายประการ ไดแก มีความเสี่ยง 
การหกลมดวยเกณฑคา TUGT เทากับหรือมากกวา 
13.50 วิน าที  ใช เวลา ในการเปลี่ ยนท าท าง 
(Position) จากนั่ง-ยืน-เดิน มากกวา 10 วินาที 
(Sit-to-Stand test) ไม มี ภ า ว ะ ซึ ม เศ ร า เมื่ อ
ประเมินดวยแบบคัดกรองสุขภาพจิต (2Q, 9Q) มี
สติสัมปชัญญะดี ไมมีภาวะสมองเสื่อมเมื่อประเมิน
ดวยแบบประเมินภาวะสมองเสื่ อม (RUDAS: 
Rowland Universal Dementia Assessment 
Scale และ  MMSE-Thai) สามารถช วย เหลื อ
ตนเองในชีวิตประจําวันไดโดยอิสระเมื่อประเมิน
ดวยแบบประเมิน Barthel Index ไมมีการออก
กําลังกายดวยวิธีใดอยางสม่ําเสมอในชวง 6 เดือน
ที่ผานมา มีระดับความดันโลหิตคาบน (Systolic 
blood pressure) ไมเกิน 180 มิลลิเมตรปรอทและ
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คลองแคลวของการพูด (Verbal fluency-VF)14 กับ
กลุมที่ออกกําลังกายแบบพื้นฐาน พบวา กลุม
ทดลองมีการทํางานของประสาทสมอง (Cognitive 
function) และการทรงตัวดี ข้ึนและดีกวากลุม
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 จากหลักฐานเชิ งประจักษ  ระดับ  3 
พบวา เปนงานที่ตีพิมพภาษาอังกฤษ จํานวน 9 
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มักใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ลักษณะกิจกรรมมี
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สิ่งของตอใหเพื่อนขณะเดิน การเดินตามเสนที่
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และดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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เคลื่อนไหว (Functional ability) ที่มีความคลองแคลว 
วองไวมากข้ึนในการทํากิจวัตรประจําวัน 
 สําหรับการศึกษาในประเทศไทย จํานวน 
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ทั้งหมด 9 ทา ไดแก ทากาวข้ึน-ลง ทากาวออก
ดานขาง ทากาวเปนรูปกากบาท ทากาวเปนรูป
สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ทากาวทแยงมุมแบบไขว
เทา ทากาวทแยงมุมแบบรัศมีดาว ทากาวเฉียง
เปนรูปตัว V ทากาวสามเหลี่ยม และทากาว-ชิด 
สามเหลี่ยมซอน นอกจากนั้นยังมีการผสมผสาน
ทารําไทยประกอบเพลงรําวงมาตรฐาน การใช 
ยางยืด28 การฝกทรงตัวดวยการรับ-สงลูกบอล 
การเรียนรูแบบกลุมและการกํากับติดตามที่บาน30 
การศึกษาดังกลาวไดกําหนดคุณสมบัติการคัดเขา 
(Inclusion criteria) หลายประการ ไดแก มีความเสี่ยง 
การหกลมดวยเกณฑคา TUGT เทากับหรือมากกวา 
13.50 วิน าที  ใช เวลา ในการเปลี่ ยนท าท าง 
(Position) จากนั่ง-ยืน-เดิน มากกวา 10 วินาที 
(Sit-to-Stand test) ไม มี ภ า ว ะ ซึ ม เศ ร า เมื่ อ
ประเมินดวยแบบคัดกรองสุขภาพจิต (2Q, 9Q) มี
สติสัมปชัญญะดี ไมมีภาวะสมองเสื่อมเมื่อประเมิน
ดวยแบบประเมินภาวะสมองเสื่ อม (RUDAS: 
Rowland Universal Dementia Assessment 
Scale และ  MMSE-Thai) สามารถช วย เหลื อ
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blood pressure) ไมเกิน 180 มิลลิเมตรปรอทและ
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ความดันโลหิตคาลาง (Diastolic blood pressure) 
ไมเกิน 110 มิลลิเมตรปรอท ในจํานวนนี้มี 1 เร่ือง 
ที่ศึกษาในผูสูงอายุปวยโรคเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคไตวายเร้ือรัง โรคหัวใจ ทั้งนี้
ไดรับการตรวจยืนยันจากแพทยแลววาสามารถ
ออกกําลังกายในลักษณะนี้ ได  การออกแบบ
ข้ันตอนกิจกรรมในโปรแกรมฯ สวนใหญมีความ
คลายคลึงกัน กลาวคือ ประกอบดวย 3 ระยะ 
1) ระยะเตรียมอบอุนรางกาย ดวยทายืดเหยียด
กลามเนื้อ ประมาณ 5 - 15 นาที 2) ระยะออก
กําลังกายดวยการกาวตามตารางหลายทิศทาง 
ประมาณ 30 - 55 นาทตีอคร้ัง และ 3) ระยะผอนคลาย 
ประมาณ 5 - 10 นาที ใชความถ่ีอยางนอย 3 คร้ัง
ตอสัปดาห ในเวลาตอเนื่องกัน 4 - 12 สัปดาห 
ผลการทดลองในภาพรวม พบวา กลุมทดลองมี
ผลลัพธที่ดีตามตัวแปรตามหรือตัวชี้วัดตางๆ ตาม
สมมติฐานที่กําหนด ไดแก การทรงตัว (Balance) 
ทั้งการทรงตัวขณะอยูนิ่ง (Single Leg Test หรือ 
BBS) และขณะเคลื่อนไหว (TUGT) ความยืดหยุน
และความแข็งแรงของกลาม เนื้ อและขอตอ 
(Flexibility and strength) ความทนทานของปอด
และหัวใจ (Cardiac and pulmonary durability) 
ระดับความดัน โลหิต ระดับน้ํ าตาลใน เลือด 
สมรรถภาพทางกาย (The Senior Fitness Test) 
ความมั่นใจในการทํากิจกรรมโดยไมกลัวหกลม 
(Fall efficacy) การรับรูความผาสุกและคุณภาพ
ชีวิตด านสุขภาพ  ผู วิจัย มีขอเสนอในการนํ า
โปรแกรมฯ SSE ไปใช ใน กิจกรรมสรางเสริม
สุ ขภาพสํ าห รับผู สู งอายุ ในชุ มชน  โดยการ
ผสมผสานวิธีการออกกําลังกายแบบอ่ืนๆ หรือ
ประยุกตการฟอนรําพื้นบานที่สอดคลองกับวิถี
ชุมชน รวมทั้งการกํากับติดตามใหผูสูงอายุหมั่น
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 สถานการณการพัฒนาองคความรูการ
ออกกําลังกายแบบกาวตามตารางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
 จากการเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยทั้ง 20 
ชื่อเร่ืองดังกลาว ทําใหสามารถวิเคราะหไดวา 
นักวิชาการ/นักวิจัยกลุมนี้มี ผลงานวิชาการ
เผยแพรอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา 10 ปที่
ผานมาจนถึงปจจุบัน และพบวา มีแนวโนมเพิ่ม
มากข้ึนซึ่งสอดคลองกับกระแสความตองการ
บริการสุขภาพของประชากรผูสูงอายุ โดยมีกลุม
ผูเชี่ยวชาญในประเทศญี่ปุนเปนผูนําในการพัฒนา
องคความรูในเร่ืองนี้ กลาวคือ ปรากฏชื่อนักวิจัย
ชาวญี่ปุนเปนคณะผูวิจัยทั้งที่เปนหัวหนาโครงการ
และผูรวมวิจัย จํานวน 8 ชื่อเร่ือง4,11,14,16,18,21-23 
รวมทั้งคณะอาจารยและนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
ทางการพยาบาลในประเทศไทย5,13,29,30 ผลงาน
ตีพิมพเหลานี้ใชฐานการศึกษาจากศาสตรสรีรวิทยา 
และวิทยาศาสตรสุขภาพ ผานกระบวนการวิจัยที่
ยึดหลักระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่เปน
สากล ทําใหไดผลการวิจัยที่ไดรับการยอมรับ ทั้ง
ยังใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูสนใจศึกษา
ตอไป การออกกําลังกายแบบนี้มีการประยุกตการ
กาวเดินเปนจังหวะตามเสียงเพลง (Rhythmic 
auditory stimulation) ซึ่ งช วยให เกิดผลลัพธ    
ที่ ดี มาก ข้ึนทั้ งประสาทสมองส วนซี รีเบลลัม 
(Cerebellum) ที่ควบคุมการทํางานประสานกัน
ของกลามเนื้อสวนตางๆ และระบบการไดยิน 
(Auditory system) อันเปนการทําหนาที่ ของ
เสนประสาทสมองคูที่  8 ในหูชั้นใน (Acoustic 
cranial nerve)6 ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ 
The American College of Sport Medicine (ACSM)8 
ที่ เสนอหลักการ 4 ประการในการออกแบบ
โป รแกรมออก กํ าลั งก ายที่ ดี  เพื่ อ ส าม ารถ
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พัฒนาการทําหนาที่ของกลามเนื้อและประสาท
ส ม อ ง  (Motor load and cognitive load) 
อยางไดผล ไดแก ความเร็ว (Execution speed) 
รูปแบบของความซับซอน (Pattern complexity) 
ความยาวของการกาวเดิน (Length of stepping 
pattern) และการจัดกิจกรรมแบบมีเงื ่อนไข 
(Dual-/multi-tasking conditions) อี ก ทั้ ง ผู ที่
สนใจสามารถออกกําลังกายแบบ SSE ไดตาม
ลําพั งที่ บ านหรือในกลุ ม เพื่ อน โดยไมตองใช
อุปกรณราคาแพง แมจะมีองคความรูและแนว
ปฏิบัติที่ ชัด เจนสําห รับการจัด กิจกรรมออก   
กําลังกายแบบ SSE สําหรับผูสูงอายุในชุมชนแลว
ก็ตาม แตเนื่องจากในระยะ 1 - 3 ปที่ผานมา เร่ิม
พบการศึกษาในผูสูงอายุที่ปวยหรือผูปวยโรคเร้ือรัง
ตางๆ ทั้งดานรางกายและสภาพจิตมากข้ึน เชน 
กลุ มโรคไม ติ ดต อเร้ือรัง (Non-communicable 
diseases) ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง28 
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis)23 
โรคพ าร กิ น สั น  (Parkinson’s disease)15 ซึ่ ง
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเร้ือรังมีแนวโนมจะเปนกลุม
พึ่งพิง (Dependent population) ที่เพิ่มจํานวน
มากข้ึนอยางตอเนื่อง และมีโอกาสเสี่ยงตอการ 
หกลมมากข้ึนเชนกัน1 ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
เรงศึกษาตอไปเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมฯ ที่
มีความเหมาะสมกับบริบทของผูสูงอายุไทยตาม
หลักการ 4 ประการดังกลาว8 แมผลการศึกษายัง
ไมชัดเจนในแงการลดพยาธิสภาพของโรคเหลานี้ 
แตเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาองคความรูและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่จะชวยใหกลุมเปาหมายมีสภาวะ
สุขภาพแข็งแรงข้ึน ลดการใชยา และคาใชจาย
การรักษาพยาบาล รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 รูปแบบกิจกรรมและเคร่ืองมือที่ใชใน
การประเมินคัดกรองและวัดผล/ผลลัพธ 
 ขอสรุปความรูเชิงประจักษ ณ ปจจุบัน 
(Existing knowledge) จากหลักฐานเชิงประจักษ

ทั้ง 20 ชื่อเร่ืองนี้ คือ การออกกําลังกายแบบกาว
ตามตาราง มีวัตถุประสงคหลัก คือ การปองกัน
การหกลมดวยการฝกกาวเดิน (Stepping training) 
เพื่อสรางความแข็งแรงของอวัยวะชวงลางของ
รางกาย (Lower-limb strength) การทรงตัว (Balance) 
และความสามารถในการเดิน (Gait performance) 
ทํ า ให เก ิด ก า รพ ัฒ น า ท า งส ร ีร ะ วิท ยา เชิ ง
ผสมผสานดานการทํางานของสมอง ความจํา 
(Cognition and memory) การทํางานของกลามเนือ้ 
(Motor function) รวมกับการทํางานของระบบ 
ตอมไรทอ (Endocrine system) ในการหลั่งฮอรโมน 
ที่ไดประโยชนตอสุขภาพ เปนการออกกําลังกาย
อยางเปนระบบ และเพิ่มความกาวหนาหรือความ
เขมขน (Progression and intensity) เปนลําดับ 
จึงนับวาเปนวิธีการปองกันการหกลมที่ดีและ
แนะนํา (Recommendation) สําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชน/ที่บาน2,4,5 เมื่อประมวลรูปแบบกิจกรรมของ
โปรแกรมฯ SSE ตามองคประกอบ FITTE (ACSM)8 
สรุปไดวา เปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ขนาดเบาถึงกลาง (Mild to moderate intensity) 
ประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก ระยะอบอุนรางกาย 
(Warm up) 5 - 10 นาที ระยะออกกําลัง (Exercise) 
30 - 60 นาที ระยะผอนคลาย (Cool down) 
5 - 10 นาที ความถี่ 2 - 3 ครั้ง/สัปดาหเปน
อยางนอย ควรปฏิบัติตอเนื่องกันอยางสม่ําเสมอไม
นอยกวา 8 - 12 สัปดาห ทั้งนี้การอบอุนรางกาย 
นิยมใชการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 
และใชการประกอบเสียงเพลงเชนเดียวกับระยะ
ผอนคลาย มีการประกอบทาทางและอุปกรณชวย
ที่แตกตางกัน เพิ่มทาการกาวตามลําดับจากงาย 
ไปยาก และมีการประยุกตกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลิน สนุกสนานในกลุมเพื่อน 
(Enjoyment) อนึ่งจากการวัดผล/ผลลัพธ (Effect/ 
outcomes) ยืนยันวาการออกกําลังกายแบบ SSE 
ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีการทรงตัวที่ดีข้ึน อัตรา
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พัฒนาการทําหนาที่ของกลามเนื้อและประสาท
ส ม อ ง  (Motor load and cognitive load) 
อยางไดผล ไดแก ความเร็ว (Execution speed) 
รูปแบบของความซับซอน (Pattern complexity) 
ความยาวของการกาวเดิน (Length of stepping 
pattern) และการจัดกิจกรรมแบบมีเงื ่อนไข 
(Dual-/multi-tasking conditions) อี ก ทั้ ง ผู ที่
สนใจสามารถออกกําลังกายแบบ SSE ไดตาม
ลําพั งที่ บ านหรือในกลุ ม เพื่ อน โดยไมตองใช
อุปกรณราคาแพง แมจะมีองคความรูและแนว
ปฏิบัติที่ ชัด เจนสําห รับการจัด กิจกรรมออก   
กําลังกายแบบ SSE สําหรับผูสูงอายุในชุมชนแลว
ก็ตาม แตเนื่องจากในระยะ 1 - 3 ปที่ผานมา เร่ิม
พบการศึกษาในผูสูงอายุที่ปวยหรือผูปวยโรคเร้ือรัง
ตางๆ ทั้งดานรางกายและสภาพจิตมากข้ึน เชน 
กลุ มโรคไม ติ ดต อเร้ือรัง (Non-communicable 
diseases) ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง28 
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis)23 
โรคพ าร กิ น สั น  (Parkinson’s disease)15 ซึ่ ง
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเร้ือรังมีแนวโนมจะเปนกลุม
พึ่งพิง (Dependent population) ที่เพิ่มจํานวน
มากข้ึนอยางตอเนื่อง และมีโอกาสเสี่ยงตอการ 
หกลมมากข้ึนเชนกัน1 ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
เรงศึกษาตอไปเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมฯ ที่
มีความเหมาะสมกับบริบทของผูสูงอายุไทยตาม
หลักการ 4 ประการดังกลาว8 แมผลการศึกษายัง
ไมชัดเจนในแงการลดพยาธิสภาพของโรคเหลานี้ 
แตเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาองคความรูและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่จะชวยใหกลุมเปาหมายมีสภาวะ
สุขภาพแข็งแรงข้ึน ลดการใชยา และคาใชจาย
การรักษาพยาบาล รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 รูปแบบกิจกรรมและเคร่ืองมือที่ใชใน
การประเมินคัดกรองและวัดผล/ผลลัพธ 
 ขอสรุปความรูเชิงประจักษ ณ ปจจุบัน 
(Existing knowledge) จากหลักฐานเชิงประจักษ

ทั้ง 20 ชื่อเร่ืองนี้ คือ การออกกําลังกายแบบกาว
ตามตาราง มีวัตถุประสงคหลัก คือ การปองกัน
การหกลมดวยการฝกกาวเดิน (Stepping training) 
เพื่อสรางความแข็งแรงของอวัยวะชวงลางของ
รางกาย (Lower-limb strength) การทรงตัว (Balance) 
และความสามารถในการเดิน (Gait performance) 
ทํ า ให เก ิด ก า รพ ัฒ น าท า งส ร ีร ะ วิท ยา เชิ ง
ผสมผสานดานการทํางานของสมอง ความจํา 
(Cognition and memory) การทํางานของกลามเนือ้ 
(Motor function) รวมกับการทํางานของระบบ 
ตอมไรทอ (Endocrine system) ในการหลั่งฮอรโมน 
ที่ไดประโยชนตอสุขภาพ เปนการออกกําลังกาย
อยางเปนระบบ และเพิ่มความกาวหนาหรือความ
เขมขน (Progression and intensity) เปนลําดับ 
จึงนับวาเปนวิธีการปองกันการหกลมที่ดีและ
แนะนํา (Recommendation) สําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชน/ที่บาน2,4,5 เมื่อประมวลรูปแบบกิจกรรมของ
โปรแกรมฯ SSE ตามองคประกอบ FITTE (ACSM)8 
สรุปไดวา เปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ขนาดเบาถึงกลาง (Mild to moderate intensity) 
ประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก ระยะอบอุนรางกาย 
(Warm up) 5 - 10 นาที ระยะออกกําลัง (Exercise) 
30 - 60 นาที ระยะผอนคลาย (Cool down) 
5 - 10 นาที ความถี่ 2 - 3 ครั้ง/สัปดาหเปน
อยางนอย ควรปฏิบัติตอเนื่องกันอยางสม่ําเสมอไม
นอยกวา 8 - 12 สัปดาห ทั้งนี้การอบอุนรางกาย 
นิยมใชการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 
และใชการประกอบเสียงเพลงเชนเดียวกับระยะ
ผอนคลาย มีการประกอบทาทางและอุปกรณชวย
ที่แตกตางกัน เพิ่มทาการกาวตามลําดับจากงาย 
ไปยาก และมีการประยุกตกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลิน สนุกสนานในกลุมเพื่อน 
(Enjoyment) อนึ่งจากการวัดผล/ผลลัพธ (Effect/ 
outcomes) ยืนยันวาการออกกําลังกายแบบ SSE 
ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีการทรงตัวที่ดีข้ึน อัตรา
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เสี ่ยงในการหกลมลดลง จากการทดสอบการ  
ทรงตัวขณะเคลื่อนไหว (TUG) และการทรงตัว
ขณะอยูกับที่ (BBS) หรือการทดสอบอ่ืนๆ และ
เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายแบบนี้กับการ
ออกกําลังกายแบบอ่ืนๆ เชน การกาวเดิน (Walking 
exercise) การฝกการทรงตัว (Balance training) 
การออกกําลังกายแบบพื้นฐาน (Basic exercise) 
การออกกําลังกายแบบฝกประสานสัมพันธการ
เคลื่อนไหวของรางกาย (Frenkel’s exercise)24 
การทํากายภาพบําบัดแบบดั้งเดิม (Conventional 
physiotherapy) รวมทั้งการทํากิจวัตรประจําวัน
ตามปกติ พบวา การออกกําลังกายแบบ SSE 
ใหผลคะแนนการทดสอบการทรงตัวดีกวาการออก
กําลังกายแบบอ่ืนๆ ที่กลาวมา และยังชวยสงเสริม
ความยืดหยุนและความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
และแขน เชน การกาวตามตารางประกอบการ
ฟอนรําไทย25 นอกจากนั้นแมวาการศึกษาเหลานี้
มีการใชเคร่ืองมือวัด/ประเมินผลลัพธ (Outcomes) 
ที่หลากหลายทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางจิต
สังคม แตที่นิยมใชกันมากทั้งในตางประเทศและ
ประเทศไทย ไดแก แบบประเมินการทรงตัวขณะ
เคลื่ อ น ไห ว  (Time Up and Go test: TUGT) 
แบบประเมินการทรงตัวขณะอยู กับที่  (Berg 
Balance Scale) รองลงมา คือ การทดสอบการ
ยืนขาเดียว (Single leg stance) การทดสอบ
สมรรถภาพกาย 5 อยาง (5 Physical function test) 
การประเมินความยืดหยุนและความออนตัวของ
กลามเนื้อโดยการนั่งงอตัว (Sit and reach test) 
และการแตะมือดานหลัง (Shoulder girdle 
flexibility test) เปนตน อยางไรก็ตามพยาบาล
เวชปฏิบัติหรือบุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบงาน
ดานนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมและฝกทักษะการใช
เคร่ืองมือเหลานี้ใหชํานาญเพื่อสามารถประเมิน
ผลลัพธไดอยางแมนยํา 

 จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยสรุปและ
เรียบเรียงเปนคําแนะนําเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ
นําไปใช ดังนี ้
 จากการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ
ดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใชและเรียบเรียง
เปนขอแนะนํา 3 ประการ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ/
พยาบาลเวชปฏิบัติผูรับผิดชอบงานการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งอาจดําเนินการโดยอิสระหรือ
รวมกับเจาหนาทีมสุขภาพก็ได 
 1. ผูฝกและคณะทํางานตองจัดเตรียม
อุปกรณและสิ่งแวดลอมของการฝกกิจกรรมออก
กําลังกายแบบ SSE ใหมีความพรอมอยางถ่ีถวน
รอบคอบ โดยสถานที่ตองสะดวกสบายและปลอดภัย 
สภาพอากาศโลง โปรง อากาศถายเทดี อุณหภูมิ
พอเหมาะ มีพื้นราบเรียบ ไมลื่น ไมเปยก มีพื้นที่
กวางสําหรับเวนระยะหางไดพอสมควร มีที่นั่ง
พักผอน อาหารวางและหรือน้ําดื่ม มี อุปกรณ
ประกอบเสียงดนตรี สันทนาการหรืออุปกรณ
ประกอบอ่ืนๆ (ถามี) รวมทั้งชุดปฐมพยาบาลในกรณี
เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรืออาการผิดปกติใดๆ 
 2. กอนเร่ิมกิจกรรม ผูสูงอายุควรไดรับ
การตรวจประเมินสภาพรางกายห รือตรวจ 
คัดกรองวามีสภาวะสุขภาพที่ไมขัดตอการออก
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หลังการผาตัดกระดูกและการเปลี่ยนขอ โรคของหู
ชั้นใน มีประวัติเคยหกลมและอยูระหวางการ
รักษาปญหาจากการหกลมในคร้ังนั้น อยูในระยะ
พักฟนหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาล 
ไมเกิน 1 สัปดาห รวมทั้งสภาวะไมคงที่ใดๆ ของ
ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ 
(Unstable conditions of cardio-respiratory 
system) การตรวจประเมินสภาพรางกายนี้ตอง
กระทําทั้งการจัดกิจกรรมเปนกลุมในชุมชน ใน
คลินิก สถานบริบาล ชมรมผูสูงอายุ รวมทั้งการฝก
ที่บ าน โดยควรจัดทําคูมือคําแนะนําและสื่อ
สุขภาพ เชน แผนปายโปสเตอร วีดิทัศน สําหรับ
ผูสูงอายุและญาติผูดูแลในครอบครัวดวย 

ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับพยาบาล

วิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ และบุคลากรสุขภาพ
ผูรับผิดชอบงานสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 
ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาคิดคนนวตักรรมการผสมผสาน
ศิลปะการฟอนรําพื้นบานตามวัฒนธรรมเฉพาะ

ของผูสูงอายุในชุมชนที่พํานัก เพื่อจูงใจใหผูสูงอายุ
ไดออกกําลังกายในกลุมเพื่อนมากข้ึนดวยความสุข
สนุกสนาน 
 2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาพัฒนา
โปรแกรมการออกกําลังกายฯ ในผูปวยโรคตางๆ 
ใหหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ
ปวยโรคเร้ือรังที่ตองการการดูแลระยะยาว 
 3. เนื่องจากแนวปฏิบัติที่ดี ตองการหลักฐาน
เชิงประจักษสนับสนุนที่มีความนาเชื่อถือและมี
ความทันสมัย จึงควรศึกษาทบทวนประเด็นเก่ียวกับ 
วิธีการและผลลัพธของการใชโปรแกรมฯ ใน
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเร้ือรังตางๆ ทุก 1 - 2 ป 
โดยคัดสรรเฉพาะหลักฐานที่ทันสมัย มีความ
นาเชื่อถือ และสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
 4. พยาบาลเวชปฏิบัติและบุคลากร
สุขภาพ ควรศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
ออกกําลังกายตามโปรแกรมฯ และการประเมิน 
ผลลัพธ เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการการสรางเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ ความตองการ และแนวทางการดําเนินงานบริการทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ทุกชั้นป จาก 13 สํานักวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 58 คน รวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม
จํานวน 4 กลุม กลุมละ 14 - 15 คน โดยใชแนวคําถามก่ึงโครงสรางเก่ียวกับสถานการณ ความตองการ 
และแนวการดําเนินงานของบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชตามการรับรู
ของกลุมเปาหมาย หมายถึง บริการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงดานการดูแลจิตใจตัง้แตเร่ิมเผชิญปญหาระดับ
เล็กนอยจนถึงเปนโรคทางจิตเวชที่ควบคุมตนเองและศึกษาตอไมได ดานสถานการณ ผูใหขอมูลรับรูวา
นักศึกษาทุกคนกําลังเผชิญปญหาสขุภาพจิตตั้งแตระดับเล็กนอยถึงมากจากปญหาการเรียนและเร่ืองสวนตวั 
แตขาดขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบอาการของตนเอง ชองทางการดูแลชวยเหลือที่เฉพาะเจาะจงกับปญหา 
ขาดความมั่นใจดานความปลอดภัยในการเขาสูระบบบริการปรึกษา ดานความตองการ ผูใหขอมูลตองการ
บริการที่เปนความลับตลอดไป บริการมีคุณภาพ คนพบทางออกที่เฉพาะเจาะจงสําหรับตนเอง เขาถึงงาย 
ไมถูกตีตรา ดานแนวทางการดําเนินงาน ควรมีบริการทางเลือกหลากหลายชองทาง ปดชองวางเร่ืองเวลา
ราชการ ตอบโจทยไดเฉพาะเจาะจงและทันเวลา ผูใหบริการมีคุณภาพ จํานวนเพียงพอ รณรงคลดการตีตรา
ในเชิงสังคมผานชองทางการสื่อสารที่ทันสมัย ทํางานทั้งในลักษณะตั้งรับและรุกอยางเขาใจ พัฒนาตอเนื่อง 
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