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การตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
อ. ศรี วรรณ ปัญติ
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*****************************************************************************************
การตรวจสมรรถภาพทางกายในผูส้ ู งอายุมีวตั ถุประสงค์เพือพยากรณ์ความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันและความเสี ยงต่อการมีภาระพึงพิงผูอ้ ืน โดยมีการประเมินสมรรถภาพทัง 2 ประเภท (Greenberg et al.,
1998; ACE, 2005; ACSM, 2005 อ้างใน ศรี วรรณ ปัญติ, 2551) คือ
1. สมรรถภาพทางกายทีสัมพันธ์กบั สุ ขภาพ (health-related fitness) ประกอบด้วย
1. ความทนทานของหัวใจและหายใจ (cardiopulmonary / cardiorespiratory endurance) คือ การทดสอบ
ความสามารถการส่ งออกซิ เจนให้แก่กล้ามเนือ และเพือการได้รับออกซิ เจนอย่างเพียงพอของร่ างกายทุก
ส่ วนในการทํากิจกรรม ต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบแอโรบิคทีมีความต่อเนืองติดต่อกัน
2. ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื อ (muscular strength and endurance) คือ ความแรงของ
กล้ามเนือในการหดตัว และสามารถทําซํา ๆ ได้
3. ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื อ (muscular flexibility) คื อ ความสามารถเคลื อนไหวตลอดช่ วงการ
เคลือนไหว (range of motion) ซึ งจําเป็ นต่อการออกกําลังกายอย่างปลอดภัย ไม่เกิดการบาดเจ็บต่อ
กล้ามเนือ และข้อต่อ
4. การวัดองค์ประกอบไขมันในร่ างกาย (body composition) คือ การวัดมวลหรื อปริ มาณของไขมันของ
ร่ างกาย (body fat) หรื อการวัดความอ้วน (obesity) ทังส่ วนกลางลําตัวและส่ วนแขนขา
2. สมรรถภาพทางกายทีสัมพันธ์กบั ความสามารถทางการกีฬา (athletic ability) สมรรถภาพทีเกียวข้องกับ
ความสามารถในการทํากิ จกรรมต่าง ๆ (performance-related fitness) ที จะประกอบกิ จกรรมหรื อเล่นกี ฬา
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความเร็ ว (speed)
ความคล่องแคล่ว (agility)
การทรงตัว (balance)
การประสานสัมพันธ์ (coordination)
เวลาการตอบสนอง (reaction time)
กําลัง (power)

ความสํ าคัญของการตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
1. เพือประเมินความเสี ยงก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายหรื อโปรแกรมการออกกําลังกาย
2. เพือวางแผนโปรแกรมการออกกําลังกายและติดตามประเมินผล
3. เพือตังเป้ าหมายและกระตุน้ ผูส้ ู งอายุให้เข้าร่ วมการออกกําลังกาย
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การเตรียมก่ อนการตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ (Rikli & Jones, 2001; ACE, 2005; ACSM, 2005 อ้างใน
ศรี วรรณ ปัญติ, 2551)
1. การคัดกรองผูส้ ู งอายุ (screening of participants) แม้ว่าการทดสอบจะปลอดภัยสําหรับการทดสอบ
ผูส้ ู งอายุในชุมชนโดยไม่ตอ้ งผ่านการคัดกรองโดยแพทย์ แต่ในบางกรณี ก็มีขอ้ ยกเว้น ไม่ควรทดสอบ
ผูส้ ูงอายุทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี
• แพทย์เคยแนะนําไม่ให้ออกกําลังกายเนืองจากมีโรคหรื อภาวะสุ ขภาพ
• มีภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure)
• อยูใ่ นช่วงเวลาทีมีอาการปวดข้อต่อ เจ็บหน้าอก (chest pain) มึนงงหรื อหน้ามืด (dizziness)
หรื อมีการแน่นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (angina) ระหว่างการออกกําลังกาย
• เป็ นความดันโลหิ ตสู ง (ไม่ได้รับประทานยา หรื อควบคุมไม่ได้ กรณี ความดันโลหิ ตสู งกว่า
160/100 มิลลิเมตรปรอท)
2. การเตรี ยมผูส้ ู งอายุก่อนการทดสอบ (pretest instructions to participants) วิธีการทีดีคือควรทําก่อนวัน
ทดสอบเพือความปลอดภัย และผูส้ ู งอายุสามารถทําการทดสอบอย่างถูกต้อง โดยสิ งที ผูส้ ู งอายุตอ้ ง
เตรี ยมตัวก่อนทดสอบคือ
• หลีกเลียงการทํากิจกรรมทางกายหรื อออกกําลังกายอย่างหนัก 1-2 วันก่อนการทดสอบ
• หลีกเลียงการดืมแอลกอฮอล์ 24 ชัวโมง ก่อนการทดสอบ
• รับประทานอาหารมือเบา ๆ (light meal) 24 ชัวโมงก่อนการทดสอบ
• สวมใส่ เสื อผ้าและรองเท้าทีเหมาะสมในการเข้าทดสอบ
• เตรี ยมนําแว่นตาเพือมาอ่านใบยินยอมเข้าร่ วมการทดสอบ
3. อาการทีบอกถึงการเหนือยล้า (sign of overexertion) ทีควรหยุดทดสอบทันทีมีดงั ต่อไปนี
• อาการอ่อนล้าผิดปกติหรื อหายใจสัน ๆ หรื อหอบเหนือย
• หน้ามืดหรื อปวดศีรษะ
• เจ็บหน้าอก
• หัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ
• อาการเจ็บปวดทุกประเภท
• อาการชา
• สูญเสี ยการควบคุมกล้ามเนือหรื อการทรงตัว
• คลืนไส้หรื ออาเจียน
• สับสน (confusion) หรื อ ความจําเกียวกับวัน เวลา หรื อสถานทีสับสน
• เห็นภาพซ้อนหรื อมองเห็นไม่ชดั (blurred vision)
4. เตรี ยมการเมือมีเหตุฉุกเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุ (emergency procedure) เช่น เตรี ยมแบบรายงานอุบตั ิเหตุเพือ
รายงานให้แพทย์หรื อโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อสถานพยาบาลทีใกล้ทีสุ ด เป็ นต้น
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กระบวนการตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุตามรู ปแบบของ Senior Fitness Testing; STFTM (Rikli &
Jones, 1999a; Rikli & Jones, 1999b; Rikli & Jones, 2001 อ้างใน ศรี วรรณ ปัญติ, 2551)
การเรี ยงลําดับสถานี ทดสอบสามารถ โดยทําเป็ นวงจร (circuit-style) (รู ปที 1) โดยมีสถานีอยูโ่ ดยรอบ
ตามลําดับ และให้พืนทีตรงกลางห้องไว้สําหรับการอบอุ่นร่ างกายก่อนการทดสอบ ถ้าจะเลือกการทดสอบความ
ทนทานของหัวใจและหายใจทัง 2 วิธี ให้แยกการทดสอบการเดิน 6 นาที (6-minute walk) ไปอยูว่ นั ถัดไป เพือ
ป้ องกันการล้าและค่าทีได้จะไม่แม่นยําหรื อไม่ใช่ค่าทีแท้จริ ง

สถานีที 1
Chair stand

สถานีที 6
8-foot up-and-go

สถานีที 5
Back scratch

สถานทีว่ าง
เพือบริ เวณอบอุ่นร่ างกายและ
ยืดกล้ามเนือก่อนการทดสอบ
แค่ละสถานีหรื อนังพัก

สถานีที 4
Chair-sit-and-reach

สถานีที 2
Arm curl

สถานีที 3
3.1 ความสูงและนําหนัก
3.2 2-minute step

รู ปที 1 ลําดับการจัดสถานีทดสอบสําหรับการทดสอบเป็ นกลุ่ม
ก่อนการทดสอบจะเริ มต้นผูส้ ู งอายุควรมีการอบอุ่นร่ างกายประมาณ 5-8 นาที โดยการยืดกล้ามเนือโดย
เน้นทีกล้ามเนือมัดใหญ่และอย่ายืดรุ นแรง เริ มต้นด้วยการยําเท้าอยูก่ บั ที แกว่งแขน ก้าวขาไปด้านข้าง เพืออบอุ่น
กล้ามเนือ ในระหว่างการอบอุ่นร่ างกายสามารถทําร่ วมกับการใช้เพลงหรื อดนตรี เพือความสนุกสนานและตืนตัว
หลังจากนันทําการยืดกล้ามเนือเน้นกล้ามเนือมัดใหญ่และเกียวข้องกับการทดสอบสมรรถภาพ เช่น กล้ามเนือขา
กล้ามเนือแขน เป็ นต้น (รู ปที 2)
แนวทางการยืดกล้ามเนือ
1) ให้ทาํ การอบอุ่นร่ างกายก่อนการยืด (เพิมการไหลเวียนเลือดและอุณหภูมิร่างกาย)
2) ให้ทาํ ช้า ๆ สบาย ๆ และค้างไว้ 5-10 วินาที
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3) ให้ยดื ถึงจุดตึงแต่ไม่เจ็บ ห้ามขย่มหรื อออกแรงมากเกินไป
4) ให้ยดื ซําอย่างน้อย 2 ครัง

รู ปที 2.1 การหันคอและศีรษะ (Head turn)
ให้หนั ศีรษะช้า ๆ จนสุ ดช่วงการเคลือนไหวและค้างไว้
5 วินาที และหันกลับไปอีกด้านหนึง

รู ปที 2.2 หันหน้าก้มมองสะโพกด้านตรงข้ามจนรู้สึก
ตึงยืดค้างไว้ 5 วินาทีและหันไปมองอีกด้านหนึ ง

รู ปที 2.3 ยืดกล้ามเนือแขนและไหล่โดยดึงศอกให้ผา่ น
หน้าอกมาอีกด้านค้างไว้ 5 วินาทีและทําซําอีกด้านหนึง

รู ปที 2.4 ยืดกล้ามเนือหน้าอก โดยมือประสานกันหัน
ฝ่ ามือเข้าในยืดเหยียดแขนไปด้านหลังจนรู้สึกตึง
กล้ามเนือหน้าอก ไหล่และแขนยืดค้างไว้ 5 วินาที
รู ปที 2.5 ยืดกล้ามเนือน่อง (calf muscle) โดยการย่อขา
ทีก้าวไปข้างหน้าและเหยียดขาทีอยูข่ า้ งหลังให้ส้นเท้า
ติดพืนตลอด ค้างไว้ 10 วินาที และทําซําสลับกับขาอีก
ข้างหนึ ง

รู ปที 2.6 ยืดกล้ามเนือต้นขาด้านหลัง (hamstring) โดย
การเหยียดขาและเข่าของขาทีอยูด่ า้ นหน้า งอเข่าและ
สะโพกขาข้างหลังจนรู้สึกตึงกล้ามเนือด้านหลังของขา
ข้างหน้า ยืดค้างไว้ 10 วินาที ให้หลังตรงเสมอห้ามงอ
หลัง
รูปที 2 การยืดกล้ามเนือก่อนทําการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Rikli & Jones, 2001)
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สถานีที 1 ทดสอบการลุกจากเก้าอีในเวลา 30 วินาที (30-second chair stand test)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ เพือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือขา
วิธีการทดสอบและคําสั งทดสอบ
ให้ผสู้ ูงอายุนงตรงกลางเก้
ั
าอีหลังตรง เท้า 2 ข้างวางราบบนพืนห้อง แขนวางไขว้กนั ทีหน้าอกวางมือที
เนินอก เมือให้คาํ สังว่า “เริ ม” ให้ผสู้ ูงอายุลุกขึนยืดตรง และกลับมานังเก้าอี (รู ปที 3) กระตุน้ และให้กาํ ลังใจให้ทาํ
การยืนและนังจนสมบูรณ์ภายใน 30 วินาที ดังนันช่วงการสาธิตก่อนการทดสอบให้ทาํ ช้า ๆ เพือให้เห็นการ
เคลือนไหวทีสมบูรณ์และทําในจังหวะทีเร็ วทีสุ ด (the best) เท่าทีทําได้และปลอดภัย ให้ผสู้ ูงอายุได้ลองซ้อมก่อน
การทดสอบจริ ง 2-3 รอบของการนังไปยืนและกลับมานัง

รูปที 3 ทดสอบการลุกจากเก้าอีในเวลา 30 วินาที (30-second chair stand test)
(ทีมา: Rikli & Jones, 2001; National Council on the Aging, 2004, ศรี วรรณ ปั ญติ, 2551)
การแปลผลเพือความเสี ยงในกิจวัตรประจําวัน
ถ้าได้นอ้ ยกว่า 8 ครัง ถือว่า กล้ามเนือขาไม่แข็งแรง พยากรณ์ได้วา่ มีเสี ยงในการจํากัดความสามารถใน
การเดินทางราบ การขึน-ลง บันได การลุกจากทีนอน ทีนัง ขึนรถ ลงรถ และมีความเสี ยงในการหกล้ม (Rikli &
Jones, 1999b)
สถานีที 2 ทดสอบการงอข้ อศอก (arm curl test)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ เพือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือแขนและลําตัวส่ วนบน
วิธีการทดสอบและคําสั งทดสอบ
ให้ผสู้ ูงอายุนงบนเก้
ั
าอีทีพนักพิงหลังตรงเท้าวางราบกับพืนห้องและให้แขนข้างทีถนัด (dominant side)
อยูข่ อบหรื อริ มทีนัง ให้ถือนําหนักปล่อยข้างลําตัวทําการงอศอก (curled up) โดยให้งอศอกในลักษณะหงายมือขึน
(supination) จนสุ ดช่วงการงอและเหยียดกลับสู่ท่าเริ มต้น (รู ปที 4) และให้สาธิ ตให้ผสู้ ูงอายุได้ฝึกให้ได้ทงความ
ั
ถูกต้องและจังหวะโดยซ้อมการงอ-เหยียด 1-2 ครัง ก่อนการทดสอบจริ ง ในช่วงซ้อมไม่ตอ้ งใช้นาหนั
ํ ก โดยใน
ผูห้ ญิงใช้นาหนั
ํ ก 5 ปอนด์ (2.27 กิโลกรัม) และในผูช้ าย ใช้นาหนั
ํ ก 8 ปอนด์ (3.63 กิโลกรัม) เมือให้สัญญาณหรื อ
คําสังว่า “เริ ม” ให้ผสู้ ูงอายุงอศอกทีถือตุม้ นําหนักโดยยกงอขึนจนสุ ดช่วงการเคลือนไหว (full extension to full
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flexion) โดยให้ทาํ ให้ได้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ภายใน 30 วินาที โดยให้บริ เวณแขนส่ วนบนอยูน่ ิง (still) และให้
ศอกชิดกับลําตัวเพือช่วยให้แขนส่ วนบนอยูน่ ิงได้

รู ปที 4 การทดสอบการงอข้อศอก (arm curl test) (Rikli & Jones, 2001; National Council on the Aging, 2004,
ศรี วรรณ ปัญติ, 2551)
การแปลผลเพือความเสี ยงในกิจวัตรประจําวัน
ถ้าได้นอ้ ยกว่า 11 ครัง ถือว่ากล้ามเนือแขนไม่แข็งแรง โดยวัตถุประสงค์ของการวัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนือแขนเนืองจากแขนจําเป็ นต้องใช้ในการทํางานบ้าน การยก การหิ วสิ งของ เช่น ของใช้ส่วนตัว กระเป๋ า
รวมทังการอุม้ หลาน (Rikli & Jones, 1999b)
สถานีที 3
3.1 วัดส่ วนสู งและชังนําหนัก
วัตถุประสงค์ การทดสอบ เพือคํานวณดัชนีมวลกาย
3.2 ทดสอบการยกขาสู ง 2 นาที (2-minute step test)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ เพือทดสอบความทนทานแบบแอโรบิค (cardiopulmonary endurance)
วิธีการทดสอบและคําสั งทดสอบ
เริ มต้นด้วยการหาความสู งในการยกเข่าสําหรับผูส้ ูงอายุแต่ละคนจะอยูท่ ีจุดกึงกลางระหว่างเข่า (knee
cap) และขอบบนของกระดูกสะโพก (iliac crest) และใช้เทปติดทีผนังไว้เพือเป็ นเครื องหมายไว้ (ดังรู ปที 5)

รูปที 5 ทดสอบการยกขาสูง 2 นาที (2-minute step test) (ทีมา: Rikli & Jones, 2001; Jones & Rikli, 2002)
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เมือให้สัญญาณหรื อคําสัง “เริ ม” ให้ผสู้ ูงอายุเริ มยกขาสูงอยูก่ บั ที (ไม่ให้วิง) ให้ได้มากครังทีสุ ดเท่าทีจะ
ทําได้ภายในเวลา 2 นาที ใช้เครื องมือกดนับเฉพาะครังทีขาข้างขวายกสูงถึงเป้ าหมาย ถ้าระดับการยกเข่าไม่ถึง
เป้ าหมายให้ผสู้ ู งอายุยกขาช้าลง หรื อหยุดจนกว่าจะทําได้ให้ถึงเป้ าหมาย แต่ตอ้ งทําให้ได้ภายใน 2 นาทีทีทดสอบ
(ไม่ตอ้ งหยุดเวลาไว้)
การแปลผลเพือความเสี ยงในกิจวัตรประจําวัน
วัดความทนทานของหัวใจและการหายใจโดยการยําเท้าอยูก่ บั ทีและยกขาสู ง ในเวลา 2 นาที (เป็ น
ทางเลือกในการทดสอบจากเดินไกล ในกรณี ทีไม่มีพืนทีในการเดิน หรื อผูส้ ู งอายุอาจหกล้มง่าย) ถ้าได้นอ้ ยกว่า 65
ครัง ถือว่ามีความเสี ยงหรื อความทนทานของระบบหัวใจและหายใจตํา (Rikli & Jones, 1999b)
สถานีที 4 ทดสอบความยืดหยุ่นของหลังและขา-นังเก้าอีและเอือมแตะ (chair sit-and-reach test)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ เพือทดสอบความยืดหยุน่ (flexibility) ของกล้ามเนือหลังและกล้ามเนือ hamstring
วิธีการทดสอบและคําสั งทดสอบ
ให้ผสู้ ูงอายุนงที
ั ขอบเก้าอี (รู ปที 6) ให้ขอบบริ เวณขาและก้นอยูด่ า้ นหน้าของขอบทีนัง ให้ขาด้านหนึ งงอ
โดยเท้าวางราบกับพืนห้อง อีกขาหนึ งเหยียดไปข้างหน้ามากที สุ ดที จะทําได้ให้ส้นเท้าวางที พืนห้องให้ขอ้ เท้า
กระดกขึน 90 องศา (dorsiflexion) ให้เอือมมือไปแตะทีปลายเท้าโดยใช้นิวกลาง (middle finger) ยืนไปแตะหรื อ
เลยปลายเท้าได้ให้เข่าเหยียดตรงไว้ตลอดเวลาและให้คา้ งการเอือมมือแตะไว้ 2 วินาที ผูส้ ู งอายุควรฝึ กปฏิบตั ิทงั 2
ข้างเพือให้เลือกว่าจะใช้ขาข้างไหนตามความพอใจหรื อค่าทีดีทีสุด และใช้ค่าทีดีทีสุ ดนํามาเปรี ยบเทียบกับค่าปกติ
(norms) เมือได้ขาข้างทีพอใจแล้วให้ซอ้ มอีก 2 ครัง เพือเป็ นการอุ่นร่ างกายหรื อกล้ามเนือ

รู ปที 6.1
รู ปที 6.2
รูปที 6 การทดสอบความยืดหยุน่ ของหลังและขา-นังเก้าอีและเอือมแตะ (chair sit-and-reach test)
(Rikli & Jones, 2001; National Council on the Aging, 2004, ศรี วรรณ ปัญติ, 2551)
การแปลผลเพือความเสี ยงในกิจวัตรประจําวัน
เป็ นการทดสอบสมรรถภาพทีจําเป็ นต่อการทรงท่า และการเดินทีปกติ รวมทังการเคลือนไหวอืน ๆ เช่น
การก้าวขึนรถ-ลงรถ เป็ นต้น และถ้าเพศชายได้นอ้ ยกว่า (-) 4 นิ ว และเพศหญิง ถ้าได้นอ้ ยกว่า (-) 2 นิว ถือว่าความ
ยืดหยุน่ ตํา (Rikli & Jones, 1999b)
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สถานีที 5 ทดสอบความยืดหยุ่นของแขนโดยการเอือมมือทังสองข้ างแตะกันทางด้ านหลัง (back scratch test)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ เพือวัดความยืดหยุน่ ของลําตัวส่ วนบนและแขน (upper-body หรื อ shoulder flexibility)
วิธีการทดสอบและคําสั งทดสอบ
ให้ผสู้ ู งอายุยืนและวางมือทีถนัดหรื อพอใจอยูด่ า้ นบน ควําฝ่ ามือลงแตะหลัง นิ วเหยียด เอือมมือทิศทาง
เข้าสู่กลางหลัง (middle of the back) ให้ได้มากทีสุ ดเท่าทีทําได้ แต่ขอ้ ศอกชีขึนบน (รู ปที 7) หลังจากนันให้วางมือ
อี กข้างหนึ งอ้อมมาทางด้านหลังให้หงายฝ่ ามื อ ขึ นเอื อมมื อ ขึ นมาที กลางหลังเพือพยายามมาแตะหรื อ ยืนเลย
(overlap) มืออีกข้างทีรออยูด่ า้ นบน ให้เหยียดนิ วกลางของมือทัง 2 ข้าง ดังนันให้ผสู้ ู งอายุฝึกและหาข้างทีถนัด
หรื อพอใจทีสุ ด (ได้ค่าทีดีทีสุ ด)แล้วให้ซอ้ มต่ออีก 2 ครัง ก่อนทดสอบจริ ง ห้ามงอนิวมือมาเกียวกันหรื อดึงกัน

รู ปที 7 การทดสอบความยืดหยุน่ ของแขนโดยการเอือมมือแตะกันทางด้านหลัง (back scratch test) (Rikli &
Jones, 2001, ศรี วรรณ ปัญติ, 2551)
การแปลผลเพือความเสี ยงในกิจวัตรประจําวัน
เป็ นการประเมินความสามารถในการหยิบจับสิ งของเหนือศีรษะ การใส่ เสื อ การเอือมหยิบหรื อคาดเข็ม
ขัดนิรภัยในรถ การแปลผล ถ้าเพศชาย ได้นอ้ ยกว่า (-) 4 นิว และเพศหญิง ถ้าได้นอ้ ยกว่า (-) 2 นิว ถือว่าความ
ยืดหยุน่ ตํา(Rikli & Jones, 1999b)
สถานีที 6 ทดสอบการลุกขึนจากเก้าอี เดินไป 8 ฟุตและเดินกลับมานัง (8-foot-up-and-fo-test)
วัตถุประสงค์ การทดสอบ
ทดสอบความคล่องแคล่วและการทรงตัวเมือเคลือนไหว (agility and dynamic balance)
วิธีการทดสอบและคําสั งทดสอบ
วางเก้าอี พิงผนังห้อ ง วางกรวยที ตํา แหน่ งที ทํา เครื องหมายไว้ห่ างไปประมาณ 8 ฟุต (รู ป ที 12) ให้
ผูส้ ู งอายุนงที
ั กึงกลางของเก้าอี ให้หลังตรง เท้าวางราบกับพืนห้อง มือวางทีต้นขา ขาอีกข้างหนึ งวางไปข้างหน้า
เพือเตรี ยมพร้อมจะลุกขึนและก้าวไป เมือได้ยินคําสัง “เริ ม” ให้ผสู ้ ู งอายุลุกขึนจากเก้าอี เดินด้วยความเร็ วทีสุ ด
เท่าทีทําได้ เพือไปเดินอ้อมกรวยกลับมานังเก้าอี (รู ปที 8) ให้จบั เวลาตังแต่ลุกขึนจากเก้าอีและจนถึงมานังเก้าอี
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รู ปที 8.1
รู ปที 8.2

รู ปที 8.3

รู ปที 8.4

รู ปที 8.5

รูปที 8 ทดสอบการลุกขึนจากเก้าอี เดินไป 8 ฟุตและเดินกลับมานัง (8-foot-up-and-fo-test)
(Rikli & Jones, 2001; National Council on the Aging, 2004)
การแปลผลเพือความเสี ยงในกิจวัตรประจําวัน
การลุกขึนยืนและก้าวเดินไปกลับมานัง ในระยะทาง 8 ฟุต จับเวลาทีใช้เป็ นวินาที เป็ นการวัดความ
คล่องแคล่วและการทรงตัวเมือเคลือนไหว มีความจําเป็ นในการเคลือนไหวทีใช้ความเร็ ว เช่น การขึนลงรถประจํา
ทาง การทํางานในครัว การเข้าห้องนํา หรื อรับโทรศัพท์ ถ้าผูส้ ู งอายุใช้เวลามากกว่า 9 วินาที ถือว่าเป็ นผูท้ ีมีเสี ยงว่า
ความคล่องแคล่ว หรื อทรงตัวไม่ดีและเสี ยงต่อการล้ม (Rikli & Jones, 1999b)
สถานีที 7 ทดสอบการเดิน 6 นาที (6-minute walk test)
เป็ นการทดสอบสถานีสุดท้ายเนืองจากต้องการผูช้ ่วยหลายคนและใช้เวลานาน แต่สามารถทดสอบ
ผูส้ ูงอายุพร้อมกันได้หลายคน อาจได้ถึง 6-12 คน
วัตถุประสงค์ การทดสอบ เพือทดสอบความทนทานของหัวใจและระบบหายใจ (cardiopulmonary endurance)
วิธีการทดสอบและคําสั งทดสอบ
ระยะทางทีเดินทังหมด คือ 50 หลา (45.7 เมตร) ให้ทาํ เครื องหมายแบ่งระยะทางเป็ น 5 หลา (4.57 เมตร)
โดยทําเครื องหมายโดยกระดาษเทปกาว หรื อชอล์กเขียนทีพืน โดยทําทางเดินเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า (รู ปที 9)
ภายในบริ เวณแต่ละมุมให้วางกรวย รวมทังหมด 4 จุด
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รูปที 9 ทดสอบการเดิน 6 นาที (6-minute walk test) (Rikli & Jones, 2001)
หมายเหตุ ถ้าเลือกการทดสอบนีเพือทดสอบความทนทานของหัวใจและการหายใจ ให้ทาํ การทดสอบนีหลังการ
ทดสอบสถานีอืน ๆ
การแปลผลเพือความเสี ยงในกิจวัตรประจําวัน
ความทนทานของหัวใจและการหายใจในการเดิน 6 นาที เป็ นการประเมินระยะทางทีเดินได้หน่วยเป็ น
หลา หมายถึง การทดสอบการเดินในระยะทางทีไกลหรื อออกนอกบ้าน การจับจ่ายซื อของในตลาด การไปเทียว
หรื อทัศนาจร ดังนันถ้าเดินได้ระยะทางน้อยกว่า 320 เมตร (350 หลา) ถือว่าหัวใจและการหายใจมีความทนทาน
น้อยหรื อตํา (Rikli & Jones, 1999b)
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ตารางที 2 ค่าปกติ (norm) ในผูส้ ูงอายุเพศชาย อายุ 60-94 ปี แบ่งเป็ นกลุ่มอายุละ 5 ปี (Rikli & Jones, 2001 อ้างใน
ศรี วรรณ ปั ญติ, 2551)
อายุ (ปี )

ตารางที 3 ค่าปกติ ในผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุ 60-94 ปี โดยแบ่งเป็ นกลุ่มอายุช่วงละ 5 ปี (Rikli & Jones, 2001 อ้าง
ใน ศรี วรรณ ปั ญติ, 2551)
อายุ (ปี )
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รูปที 9 การแบ่งระดับสมรรถภาพทางกายของผูส้ ูงอายุเพศชาย ตามค่าทีวัดได้ (Rikli & Jones, 2001 อ้างใน
ศรี วรรณ ปั ญติ, 2551)
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รูปที 10 การแบ่งระดับสมรรถภาพทางกายของผูส้ ูงอายุเพศหญิงตามค่าทีวัดได้ (Rikli & Jones, 2001 อ้างใน
ศรี วรรณ ปัญติ, 2551)
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แบบบันทึกคะแนน (Score card: Senior Fitness Test)
แบบบันทึกค่ าการทดสอบสมรรถภาพ (Score card: Senior Fitness Test)
วันที................................................
ชือ............................................................เพศชาย.....เพศหญิง.....อายุ........ส่ วนสูง........นําหนัก........
หัวข้ อทดสอบ
ทดสอบครังที 1
ทดสอบครังที 2
หมายเหตุ
1. ลุกขึนยืน
(Chair Stand Test)
(30 วินาที)
........................
ไม่ตอ้ งทดสอบ
2. งอศอก
(Arm Curl Test)
(30 วินาที)
........................
ไม่ตอ้ งทดสอบ
3. ก้ าวยกขาสู ง 2 นาที
(2-minute Step Test)
(นับจํานวนการยกขา)
........................
ไม่ตอ้ งทดสอบ
4. เอือมมือแตะปลายเท้ า
(Chair Sit-and-Reach Test) ........................
........................ ขาข้ างทีเหยียดคือ:
(หน่วยเป็ นนิวและเครื องหมาย +,-)
ซ้าย หรื อ ขวา
5. เอือมมือแตะด้ านหลัง
(Back Scratch Test)
........................
........................ มือทีอยู่ข้างบนคือ:
(หน่วยเป็ นนิวและเครื องหมาย +,-)
ซ้าย หรื อ ขวา
6. ลุกเดิน 8 ฟุต
(8-Foot Up-and-Go Test)
........................
........................
(จับเวลาหน่วยวินาที)
การเดิน 6 นาที
(6-Minute Walk Test)
(จํานวนหลาทีเดินได้) ........................
* งดการก้าวยกขาสู ง 2 นาที (2-minute Step Test) ถ้าเลือกใช้การเดิน 6 นาที (6-Minute Walk Test)
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