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Abstract
The objectives of this study were to compare physical fitness of 
the elderly before and after participation in a 9-square-table 
aerobic exercise and rubber ring stretching exercise program. 
Subjects consisted of 69 members, aged above 55 years old both 
men and women, in the Health Promotion Program for the 
Elderly, Faculty of Nursing, Mahidol University. The subjects 
exercised under this program 3 days a week, one hour per day for 
three consecutive months. Data on physical fitness and bone 
density were collected before and after participation in the 
exercise program. Percentage, mean, standard deviation and 
dependent t-test were applied to analyze data. Results of the study 
revealed that overall physical fitness of the elderly before 
attending the exercise program were in the level between low to 
middle. After attending the 3 months exercise program, the 
overall physical fitness was significantly increased (p<.05).Muscle 
strength and endurance, muscle and joint flexibility, 
cardiorespiratory endurance and bone density after exercise 
program were  significantly higher than before the exercise 
program (p <.05)  
Subject opinions after participation in the exercise program 
showed that the elderly found themselves much better in health, 
relaxation, agility, concentration, muscle strength and balance on 
walking.  
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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบสมรรถภาพกาย กอ่น
และหลงัการออกกำลงักายแอโรบกิแบบตารางเกา้ชอ่ง และยดืเหยยีด
กล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืด ของสมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูส้งูอายทุัง้
เพศชายและเพศหญิง อาย ุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 69 คน ที่เข้าร่วม
กจิกรรมการออกกำลงักายนี ้สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละประมาณ 1 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั เปน็เวลา 3 เดอืน โดยทำการประเมนิสมรรถภาพกายและวดั
ความหนาแนน่ของมวลกระดกูกอ่นและหลงัเขา้รว่มกจิกรรม และนำผล
มาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่โดยใชส้ถติ ิทดสอบคา่ท ี(t - test) ผลการวจิยัพบวา่
สมรรถภาพกายโดยรวมของผูส้งูอายกุอ่นออกกำลงักายอยู่ในเกณฑต์ำ่ถงึ
ปานกลาง ภายหลงัการออกกำลงักาย สมรรถภาพกายโดยรวมดขีึน้อยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติ ิ (p.<05)  ไดแ้กค่วามแขง็แรงและความอดทนของ
กลา้มเนือ้ ความออ่นตวัของกลา้มเนือ้และขอ้ตอ่ ความอดทนในการทำ
หนา้ทีข่องระบบไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  รวมทัง้ความหนาแนน่ของมวลกระดกูเพิม่ขึน้อยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เชน่กนั เมือ่สอบถามความคดิเหน็เกีย่ว
กบัภาวะสขุภาพของผูส้งูอายภุายหลงัการออกกำลงักายแอโรบกิตาราง
เกา้ชอ่ง และยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดื พบวา่สขุภาพโดยรวมแขง็
แรงขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูส้กึคลายเครยีด ความคลอ่งแคลว่ และการ
เคลือ่นไหวของขอ้ตา่งๆ ดขีึน้ มสีมาธ ิ กลา้มเนือ้แขง็แรงขึน้ ทำใหก้าร
เดนิและการทรงตวัดขีึน้  
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคญั: สมรรถภาพกาย การออกกำลงักายแอโรบกิแบบตารางเกา้ชอ่ง 
การยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดื ผูส้งูอาย ุ
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 ความสำคัญของปัญหา
 ปจัจบุนัประเทศไทยมปีระชากรประมาณ 63 ลา้นคน 
เปน็ผูส้งูอายปุระมาณ 6.7 ลา้นคนหรอืรอ้ยละ 10.6 ของ
ประชากรทัง้หมด และคาดวา่จะเพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 15 ในป ี
2563  แสดงใหเ้หน็วา่ขนาดและสดัสว่นของผูส้งูอายเุพิม่ขึน้
อย่างรวดเร็ว โดยอายุคาดเฉลี่ยของผู้สูงอายุชายเมื่ออาย ุ  
60 ปจีะมชีวีติตอ่ไปอกี 19.6 ป ี และ 21.9 ป ี ในผูส้งูอายุ
หญงิ1  ซึง่ในชว่งอายหุลงั 60 ป ี เปน็วยัทีม่คีวามเสีย่งตอ่
การเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ดังนั้น
การดแูลสขุภาพตนเองใหม้สีขุภาพดจีงึเปน็สิง่สำคญัสำหรบั
ผูส้งูอายแุละยงัลดภาระคา่ใชจ้า่ยทางดา้นสขุภาพแกร่ฐัดว้ย 
 ดชันชีีว้ดัสำคญัทีบ่ง่บอกวา่มสีขุภาพด ี คอื การมสีขุ
ภาวะและสมรรถภาพกายด ี สมรรถภาพร่างกายดีมีความ
สำคญั ตอ่คณุภาพชวีติ และลดสาเหตกุารเสีย่งตอ่การมีโรค
ภยัไขเ้จบ็ อบุตัเิหต ุ ซึง่ไมส่ามารถคาดคดิไวล้ว่งหนา้ไดเ้ปน็
อยา่งมาก และชว่ยใหบ้คุคลนัน้สามารถทำงานและดำเนนิ
ชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเมือ่สมรรถภาพกายดรีา่งกายก็
จะมีความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นผลให้จิตใจสบาย เพราะ
จติใจกบัรา่งกายมคีวามสมัพนัธก์นัแตก่ารมสีมรรถภาพกายดี
นัน้ขึน้กบัการมคีวามรู้ในการดแูลตนเองอยา่งถกูตอ้งมคีวาม
ใส่ใจในสขุภาพและออกกำลงักายเปน็ประจำ ซึง่จะชว่ยให้
อายยุนืยาวขึน้ รา่งกายกระปรีก้ระเปรา่ ลดอาการซมึเศรา้
และลดอตัราการเกดิโรค ปจัจบุนันีพ้บวา่จำนวนประชากร  
ผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้จะมีโรคเรือ้รงัและโรคทีเ่กีย่วกบัผูส้งูอายุ
เพิ่มมากขึ้นด้วย2 โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับ
กล้ามเนื้อเอ็นและกระดูกมากที่สุด เช่น โรคปวดหลัง   
ข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ รวมกันประมาณร้อยละ 29   
รองลงมาไดแ้ก ่ โรคความดนัโลหติสงู โรคกระเพาะอาหาร 
โรคหัวใจ และยังพบว่า ผู้สูงอายุเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 
มะเรง็ และเบาหวาน ตามลำดบั ซึง่โรคดงักลา่วนีท้ำใหผู้ส้งู
อายุมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองน้อยลง และมี
ภาวะพึง่พามากยิง่ขึน้3 

 การออกกำลังกาย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริม  
สขุภาพ สามารถลดอตัราเสีย่งของการเปน็โรคตา่งๆ เชน่ 
โรคหวัใจ มะเรง็ ความดนัโลหติสงู กระดกูพรนุ เบาหวาน 
ไขมันในเลือดสูงได ้ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย 
(physical strength) ความอดทนของรา่งกาย (physical 
endurance) พลังงานสำรองของหัวใจดีขึ้น (cardiac 
reserve) ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยใหผู้ส้งูอายสุามารถทำกจิวตัร

ประจำวันและช่วยเหลือตัวเองได ้ ไม่ต้องเป็นภาระพึ่งพา  
ผูอ้ื่น สามารถชะลอความสูงอาย ุ ลดอตัราการเกิดปญัหา
จากโรคเรื้อรังได ้ ประโยชน์จากการออกกำลังกายที่มีต่อ
รา่งกายจะไดผ้ลดเีมือ่ปฏบิตัติอ่เนือ่งเปน็เวลาอยา่งนอ้ย 8 
สปัดาห ์ดงันัน้ในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการออกกำลงักายจงึ
ใชร้ะยะเวลา 8 -12 สปัดาห4์ 

 การวิจัยของวรายุทธ ศรีบุญ5 ศึกษาผลการเต้น  
แอโรบิก แบบแรงกระแทกต่ำร่วมกับน้ำหนักและสเต็ป  
แอโรบิกที่มีผลต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและ
ความแขง็แรงของกลา้มเนือ้ในนกัศกึษาหญงิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีจำนวน 32 คน แบง่เปน็ 4 กลุม่ๆ ละ 8 
คน จดัเปน็กลุม่ฝกึเตน้แอโรบกิแบบแรงกระแทกตำ่ กลุม่ฝกึ
เตน้แอโรบกิแบบแรงกระแทกตำ่รว่มกบันำ้หนกั 0.25, 0.5 
กโิลกรมั และกลุม่ฝกึเตน้สเตป็แอโรบกิใชเ้วลาฝกึ 8 สปัดาห ์
สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 50 นาท ี ผลการวิจัย พบว่า 
สมรรถภาพการจบัออกซเิจนสงูสดุ ความแขง็แรงของกลา้ม
เนื้อแขนและขาก่อน และหลังการทดลองของแต่ละกลุ่ม
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และการ
วจิยัของนิม่อนงค ์ พรหมบตุร6 ศกึษาเปรยีบเทยีบ ผลการ
ออกกำลงักายแอโรบกิแบบแรงกระแทกตำ่และปลอดแรง
กระแทกตอ่สมรรถภาพทางกาย และความพงึพอใจในการ
ออกกำลงักายของผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะหค์นชราวาสนะ
เวศน ์ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา กลุม่ทดลองออกกำลงักาย
แบบแรงกระแทกต่ำและกลุ่มเปรียบเทียบออกกำลังกาย
แบบปลอดแรงกระแทกเปน็เวลา 12 สปัดาห ์ พบวา่กลุม่
ทดลองมคีา่ความแขง็แรงของกลา้มเนือ้ขาและหลงั ความ
ยดืหยุน่ของขอ้เขา่และขอ้เทา้ ความออ่นตวั การทรงตวัและ
ความพงึพอใจในการออกกำลงักายภายหลงัการทดลองเพิม่
ขึน้มากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
การออกกำลงักายแอโรบกิแบบตาราง 9 ชอ่ง ผูเ้ตน้จะกา้ว
เต้นตามจังหวะเพลงโดยก้าวเท้าและเคลื่อนไหวขาตาม
ตารางเปน็รปูอกัษรตา่งๆ เชน่ อกัษร  I T V  X Y O  
เปน็ตน้ โดยเริม่เทา้ซา้ยใหค้รบทกุตวัอกัษรกอ่นแลว้จงึตอ่
ดว้ยเทา้ขวา การออกกำลงักายแบบแอโรบกิตาราง 9 ชอ่งนี ้ 
ผูเ้ตน้ตอ้งมจีนิตนาการและสมาธใินการเตน้ไปตามตวัอกัษร
ทีม่กีารกำหนดไว้ในใจ เปน็การฝกึการประสานกายและใจ  
เขา้ดว้ยกนั การออกกำลงักายใดๆกต็ามจะชว่ยลดความเครยีด 
ชว่ยเพิม่ออกซเิจนเขา้ไปในเซลทัว่รา่งกายรวมทัง้สมองและ
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของปอด7,8 การออกกำลงักายลกัษณะ
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ที่เป็นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำควรมีการเคลื่อนไหว  
วงกวา้ง ยกเท้าสงู แต่เทา้ข้างใดข้างหนึ่งอยู่บนพื้นตลอด
เวลา ไมม่กีารกระโดดและวิง่ เทา้จะไมล่อยจากพืน้พรอ้มกนั
ทัง้สองขา้ง การกา้วตอ้งกา้วเทา้ยาวกบัพืน้ทีก่วา้ง จงึเหมาะ
สมสำหรบัผูส้งูอายหุรอืผูม้นีำ้หนกัตวัเกนิ การออกกำลงักาย
แบบที่ไมม่กีารวิง่และกระโดด อาจไมพ่อกบัการทีจ่ะทำให้
ชพีจรสงูขึน้ได ้ จงึควรเหวีย่งแขน ใหก้วา้งขึน้และกา้วเทา้
กวา้งขึน้โดยใหพ้อเหมาะกบัผูส้งูอาย ุ เพือ่ปอ้งกนัการบาด
เจบ็ตอ่แขน ไหล ่ขอ้ตอ่และขา9  
 การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืด
เป็นการออกกำลังกายชนิดแอนแอโรบิก (anaerobic 
exercise) ชว่ยพฒันาเสรมิสรา้งความแขง็แรงและความ
อดทนของกลา้มเนือ้ โดยยางยดืจะมปีฏกิริยิาสะทอ้นกลบั
หรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดเรียกว่าสเทรทซ ์  
รีเฟล็กซ ์ (Stretch Reflex) ทุกครั้งที่ยางถูกดึงให้ยืดออก   
จะส่งผลกระตุ้นระบบประสาทรับความรู้สึกของกล้ามเนื้อ 
ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่
กำลงัถกูยดื ซึง่มผีลดตีอ่การพฒันาและบำบดัรกัษาการทำ
หนา้ทีข่องประสาท กลา้มเนือ้ และชว่ยปอ้งกนัความเสือ่ม
สภาพของระบบประสาท กลา้มเนือ้ เอน็กลา้มเนือ้ ขอ้ตอ่
และกระดกู รวมทัง้ชว่ยลดไขมนัในรา่งกาย และชว่ยกระตุน้
การสะสมแคลเซียมเก็บไว้ในกระดูกทำให้กระดูกมีความ
หนาแน่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ ได้ฝึกการออกกำลังกาย
ประเภทนี้จะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ป้องกัน
อาการขอ้เสือ่ม ขอ้ตดิ กระดกูบาง ระบบประสาทรบัรูแ้ละ
สั่งงานการเคลื่อนไหวเสื่อมสภาพได ้ ตลอดจนช่วยให้เกิด
ความสมัพนัธแ์ละความมัน่คงในการทรงตวั10 ดงันัน้คณะ  
ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเพื่อประเมินสมรรถภาพกายในผู้สูง
อายุที่ออกกำลังกายแอโรบิกแบบตาราง 9 ช่อง และยืด
เหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดื เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานดา้น
สขุภาพและเพิม่ทางเลอืกการออกกำลงักายทีห่ลากหลายให้
ผูส้งูอายตุอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่เปรยีบเทยีบสมรรถภาพกายกอ่นและหลงัการออก
กำลงักายแอโรบกิแบบตาราง 9 ชอ่งและยดืเหยยีดกลา้ม
เนื้อโดยใช้ยางยืด ของสมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพ  
ผูส้งูอายคุณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

วิธีดำเนินการวิจัย
 ประชากร  เปน็ผูส้งูอายทุัง้เพศชายและหญงิ อาย ุ 
ตั้งแต ่ 55 ป ี ขึ้นไปที่เป็นสมาชิกของโครงการส่งเสริม  
สขุภาพผูส้งูอายคุณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
 กลุม่ตวัอยา่ง คอืสมาชกิโครงการฯทีส่มคัรใจเขา้รว่ม
โครงการการออกกำลงักายแอโรบกิแบบตาราง 9 ชอ่ง และ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืด โดยมีเกณฑ์คัดเข้ากลุ่ม
ตวัอยา่งคอืเขา้รว่มกจิกรรม ออกกำลงักายสปัดาหล์ะ 3 วนั 
ตดิตอ่กนัเปน็เวลา 3 เดอืนตัง้แตร่อ้ยละ 80 ขึน้ไป มจีำนวน 
69 คน โปรแกรมการออกกำลงักายแอโรบกิตาราง 9 ชอ่ง 
และยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดื เปน็การออกกำลงักาย
ทีด่ดัแปลงมาจากโปรแกรมของเจรญิ กระบวนรตัน8์ และได้
หาความตรงและความเหมาะสมของโปรแกรมฯ โดย  
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จำนวน 3 คน และ
ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการกลัน่กรองดา้นจรยิธรรม
และการพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่งคณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 1. การประเมนิสมรรถภาพกาย ประเมนิโดยเจา้หนา้ที่
จากสถาบนัการพลศกึษา กรงุเทพ ประกอบดว้ยเครือ่งมอื
และวธิกีาร ดงันี ้11,12 

  1.1 การวัดขนาดของร่างกาย โดยวัดความหนา
ของไขมนัใตผ้วิหนงัโดยใชเ้ครือ่ง Lange skin fold  caliper 
ของบริษัท Deta Technology incorporated.ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มหีนว่ยเปน็มลิลเิมตร 
  1.2 การวัดความแข็งแรงและความอดทนของ
กลา้มเนือ้โดย 
   1.2.1 วดัแรงบบีมอื ใหผู้ส้งูอายใุชม้อืทีถ่นดับบี
เครื่อง Hand Grip Dynamometer บริษัท Takei  
Scientific Instruments Co.Ltd. ประเทศญีปุ่น่ โดยอยู่ใน
ทา่ยนื แขนไมถ่กูลำตวั ออกแรงบบีเตม็ที ่ 1 ครัง้ มหีนว่ย
เปน็กโิลกรมั  
   1.2.2 วัดแรงเหยียดขา ให้ผู้สูงอายุยืนบน
อุปกรณ์แล้วออกแรงดึงเครื่องวัดแรงเหยียดขา (leg 
dynamometer) บริษัท Takei Scientific Instruments 
Co.Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีน้ำหนักเป็นแรงต้านในขณะ
ทำการทดสอบ มหีนว่ยเปน็กโิลกรมั   
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  1.3. การวัดความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นของ
กลา้มเนือ้และขอ้ตอ่ (Flexibility)  ม ี2 วธิคีอื  
   1.3.1 นัง่ตวังอ (sit and reach test) เปน็ดชันี
วดัความยดืหยุน่ของกลา้มเนือ้บรเิวณตน้ขาดา้นหลงั และ
หลังส่วนล่าง ให้ผู้สูงอายุนั่งกับพื้นและก้มตัวไปข้างหน้า 
เหยยีดมอืออกไปให้ไกลเทา่ทีจ่ะทำไดต้ามแนวพืน้ โดยไมง่อ
เขา่ ทำคา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาท ีมหีนว่ยวดัเปน็เซน็ตเิมตร  
   1.3.2 การแตะมอืดา้นหลงั (shoulder girdle 
flexibility test) เปน็ดชันวีดัความยดืหยุน่ของกลา้มเนือ้ เอน็
ยดึขอ้ของกลุม่กลา้มเนือ้บรเิวณหวัไหล ่ โดยยดืเหยยีดกลา้ม
เนือ้บรเิวณไหล ่ สะบกั หนา้อกและแขน วธิทีำใหย้กแขน
ขวาขึ้นเหนือไหล ่ แล้วงอศอกลงให้ฝ่ามือและนิ้วแตะด้าน
หลงัมากทีส่ดุ (ควำ่มอื) สว่นแขนซา้ยวางแนบลำตวัแลว้งอ
ศอกขึน้แนบหลงัแลว้ยกใหส้งูทีส่ดุ (หงายมอื) พยายามใหน้ิว้
และมอืทัง้สองขา้งใกลก้นัหรอืทบักนัมากทีส่ดุ (มอืขวาทบัมอื
ซา้ย) และทำคา้งไว ้ แลว้วดัระยะทางปลายนิว้กลางของมอื
ทัง้สองขา้ง ถา้ปลายนิว้แตะกนัพอดรีะยะทางเปน็ 0 ถา้นิว้
แตะไมถ่งึกนั ระยะทางเปน็ - และถา้นิว้หรอืมอืทบักนัระยะ
ทางเปน็ +  ใหป้ฏบิตัซิำ้แตส่ลบัเปลีย่นมอืดา้นตรงขา้ม (ถา้
คา่เปน็ + แปลวา่ความออ่นตวัด ีถา้คา่เปน็ – แปลวา่ความ
ออ่นตวันอ้ย) มหีนว่ยวดัเปน็เซนตเิมตร 
  1.4. การวัดความอดทนของระบบการไหลเวียน
เลอืดและระบบหายใจ โดยการวดัสมรรถภาพของหวัใจและ
ความจปุอด 
   1.4.1 วัดสมรรถภาพของหัวใจโดยการทำ 
สเตปเทส (Step test) โดยจบัชพีจรกลุม่ตวัอยา่งขณะพกักอ่น
ทดสอบ จากนัน้ใหย้นืเทา้ชดิกนัและกา้วขึน้และลงทีม่า้ยาวสงู
ประมาณ 12 นิว้ นาน 3 นาท ี ตามเครือ่งกำกบัจงัหวะ 96 
ครัง้ / นาท ีเมือ่กา้วขึน้ลงครบแลว้ ใหน้ัง่ลงภายใน 5 วนิาท ี
และจบัชพีจรทนัทเีปน็เวลา 15 วนิาท ี ในชว่งเวลาที ่ 1,2,3 
หลงัการออกกำลงักาย แลว้หาคา่เฉลีย่เพือ่เปน็การประเมนิ
สมรรถภาพของหวัใจ มหีนว่ยเปน็ครัง้/นาท ี
   1.4.2 วดัความจปุอด โดยใหห้ายใจเขา้ปอดเตม็
ที่และเป่าลมหายใจออกเต็มที ่ วัดความจุปอดด้วยเครื่อง 
Spirometer บรษิทั Takei Scientific Instruments Co.Ltd. 
ประเทศญีปุ่น่ มหีนว่ยเปน็มลิลลิติรตอ่นำ้หนกัตวั  
 2. การประเมนิความหนาแนน่ของมวลกระดกู โดยใช้
เครือ่งมอืวดับรเิวณขอ้เทา้บรษิทั lunar      
 3. โปรแกรมการออกกำลังกายแบบตารางเก้าช่อง   

ผูเ้ตน้กา้วเตน้ตามจงัหวะเพลงโดยกา้วเทา้และเคลือ่นไหวขา
ตามตารางทีผู่เ้ลน่ตอ้งจนิตนาการความคดิเปน็รปูตวัอกัษร 
เชน่ อกัษร  I T V  X Y O  เปน็ตน้ ผูเ้ตน้จะเตน้ตามตวั
อกัษรทีก่ำหนดไวแ้ละเมือ่จะเปลีย่นทา่ ใหพ้กัโดยการยำ่อยู่
กบัทีป่ระมาณ 30-60 วนิาท ี การออกกำลงักายชนดินีเ้ปน็
แอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำซึ่งไม่มีการกระโดดหรือวิ่ง   
ใชเ้วลารวมทัง้สิน้ 30 นาท ี
 สว่นโปรแกรมออกกำลงักายโดยใชย้างยดืเปน็การออก
กำลงักายทีม่กีารยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยการออกแรงดงึยาง
ยดืไปในทศิทางตา่งๆ เพือ่บรหิารกลา้มเนือ้แตล่ะมดั มกีาร
เคลือ่นไหวใหเ้ปน็ธรรมชาตแิละสมำ่เสมอ การดงึยางยดืเพือ่
บรหิารกลา้มเนือ้แตล่ะสว่น จะดงึ 10 ครัง้ถอืเปน็ 1 เซต
รวมทัง้สิน้ ใชเ้วลา 30 นาท ี
 4. ความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะสขุภาพภายหลงัการออก
กำลงักายแอโรบกิแบบตาราง 9 ชอ่งและยดืเหยยีดกลา้ม
เนือ้โดยใชย้างยดื เมือ่เปรยีบเทยีบกบักอ่นออกกำลงักาย มี
จำนวนขอ้คำถาม 11 ขอ้ มคีา่คะแนนระหวา่ง 5-1 (เหน็
ดว้ยมากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ) 
 
วิธีรวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีสมาชิกเข้า
รว่มโครงการ 100 คน 
 2. ประเมินสมรรถภาพกาย และวัดความหนาแน่น
ของมวลกระดกูกอ่นเขา้รว่มกจิกรรม  
 3. กลุม่ตวัอยา่งออกกำลงักายตามโปรแกรมการออก
กำลงักายแบบแอโรบกิตาราง 9 ชอ่ง และยดืเหยยีดกลา้มเนือ้
โดยใชย้างยดื ตดิตอ่กนัเปน็ระยะเวลา 3 เดอืน สปัดาหล์ะ 3 
วนั โดยเริม่จากการอบอุน่รา่งกาย 10 นาท ีชว่งการเตน้ 30 
นาท ีและการผอ่นคลาย 10 นาท ีจากจำนวนสมาชกิผูส้งูอายุ
เขา้รว่มโครงการจำนวน 100 คนเมือ่สิน้สดุโครงการมผีูส้งู
อายเุขา้รว่มสมำ่เสมอรอ้ยละ 80 และประเมนิสมรรถภาพ
กายครบถว้นจำนวน 69 คน  
 4. ประเมนิสมรรถภาพกายและวดัความหนาแนน่ของ
มวลกระดกูหลงัการเขา้รว่มกจิกรรม  
 5. ตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูส้งูอายทุีเ่ขา้รว่ม
โครงการเกีย่วกบัภาวะสขุภาพภายหลงัการออกกำลงักายแอโรบกิ
ตาราง 9 ชอ่ง และยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดืเมือ่  
เปรยีบเทยีบกบักอ่นออกกำลงักาย มผีูต้อบแบบสอบถาม 91 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ กลุ่มอาย ุ อาย ุ  
โรคประจำตวั วเิคราะหโ์ดยคา่รอ้ยละ 
 2. สมรรถภาพกาย: แรงบีบมือ แรงเหยียดขา 
เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
และขอ้ตอ่ ความอดทนในการทำหนา้ทีข่องของระบบไหล
เวยีนเลอืดและระบบหายใจ วเิคราะห์โดยใชค้า่เฉลีย่ (X) 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ สมรรถภาพทางกายเฉพาะ
ดา้น และความหนาแนน่ของมวลกระดกูกอ่นและหลงัการ
ออกกำลงักาย วเิคราะหโ์ดยใช ้pair t-test  
 4.ความคดิเหน็ของผูส้งูอายเุกีย่วกบัภาวะสขุภาพภาย
หลงัการออกกำลงักายเมือ่เปรยีบเทยีบกบักอ่นออกกำลงักาย
ตามโปรแกรม วเิคราะหโ์ดยหาคา่เฉลีย่ในแตล่ะระดบั โดย
แปลผล ดังนี ้ ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับภาวะ
สขุภาพที่ไดค้ะแนน 4.51-5.00 หมายถงึ ดมีาก, 3.51-4.50  
หมายถึง ดี, 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง, 1.51-2.50  
หมายถงึ นอ้ย และ 1.00-1.50  หมายถงึ นอ้ยทีส่ดุ 
 
ผลการวิจัย
 1. กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ขา้รว่มโครงการนีจ้ำนวน 100 คน 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป และได้ประเมิน
สมรรถภาพกาย ทัง้กอ่นและหลงัเขา้รว่มกจิกรรม มทีัง้สิน้ 
69 คน สว่นใหญเ่ปน็หญงิ คดิเปน็รอ้ยละ 89.9 และชาย 7 
คน คดิเปน็รอ้ยละ 10.1 กลุม่อายทุีพ่บมากทีส่ดุคอื 61–70 
ป ี คดิเปน็รอ้ยละ 50.7 รองลงมาคอืกลุม่อาย ุ 70 ปขีึน้ไป 
รอ้ยละ 29 โรคประจำตวัของกลุม่ตวัอยา่งทีพ่บมากทีส่ดุคอื 
โรคความดนัโลหติสงู รอ้ยละ 29 รองลงมาคอื ไขมนัใน
เลอืดสงู รอ้ยละ 23.2 และเบาหวานรอ้ยละ 17.4  

 2. ผลการประเมนิสมรรถภาพกาย เมือ่เปรยีบเทยีบคา่
เฉลีย่สมรรถภาพทางกายกอ่นและหลงัเขา้รว่มกจิกรรมของ
ผูส้งูอาย ุพบวา่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสำคญั  (p<.05) 
เกอืบทัง้หมดยกเวน้ความจปุอด พบวา่มสีมรรถภาพปอดเพิม่
ขึน้เลก็นอ้ย  สว่นความแขง็แรงของกลา้มเนือ้โดยวดัแรงบบี
มอืเพิม่ขึน้เลก็นอ้ยเชน่กนัและอยู่ในเกณฑต์ำ่ (X กอ่น = 
0.34, หลัง = 0.37) แรงเหยียดขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ใน
เกณฑป์านกลาง (X กอ่น = 0.74, หลงั = 0.86) เปอรเ์ซน็ต์
ไขมันของร่างกายลดลงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก   
(X กอ่น = 36.16, หลงั = 34.87) ความออ่นตวัของกลา้ม
เนือ้และขอ้ตอ่ โดยการนัง่งอตวั เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยแตอ่ยู่ใน
เกณฑต์ำ่ (X กอ่น = 5.11, หลงั = 6.95) และการแตะมอื
ด้านหลัง โดยมือขวาอยู่ด้านบนก่อนออกกำลังกายอยู่ใน
เกณฑป์านกลาง (X กอ่น = -7.20) และภายหลงัการออก
กำลงักายอยู่ในเกณฑด์ ี (X หลงั = -3.34) และเมือ่มอืซา้ย
อยูด่า้นบนอยู่ในเกณฑป์านกลางเชน่กนั (X กอ่น = -9.24) 
และภายหลังการออกกำลังกายอยู่ในเกณฑ์ด ี (X หลัง =   
-3.55) และสมรรถภาพของหัวใจอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก   
(X กอ่น = 132.84, หลงั = 118.71)  สว่นความจปุอดอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (X ก่อน = 
27.00, หลงั = 27.23) ดงัแสดงในตารางที ่1  
 สว่นการประเมนิความหนาแนน่ของมวลกระดกู กอ่น
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม จากกลุ่มตัวอย่าง 62 คน 
(กลุม่ตวัอยา่ง 7 คน ตรวจเพยีงครัง้เดยีวไมส่ามารถนำมา
คำนวณได)้ พบวา่คา่เฉลีย่ของมวลกระดกูภายหลงัการเขา้
รว่มกจิกรรมมคีา่ความหนาแนน่มวลกระดกูเพิม่ขึน้มากกวา่
กอ่นเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .05)   
ดงัตารางที ่1 
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 ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่สมรรถภาพทางกายและความหนาแนน่ของมวลกระดกู กอ่นและหลงัการออกกำลงักาย 
   แอโรบกิแบบตารางเกา้ชอ่งและยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดื  

รายการประเมนิ 
 
แรงบบีมอื (กก. / นำ้หนกัตวั ) 
แรงเหยยีดขา (กก. / นำ้หนกัตวั) 
เปอรเ์ซน็ต์ไขมนัของรา่งกาย (%)  
การนัง่งอตวั (ซม.) 
การแตะมอืดา้นหลงั (ซม.) 
 - มอืขวาอยูด่า้นบน 
 - มอืซา้ยอยูด่า้นบน 
ความจปุอด (มล. / นำ้หนกัตวั) 
สมรรถภาพของหวัใจ (ครัง้ / นาท)ี 
ความหนาแนน่มวลกระดกู (n=62) 

X 
0.34 
0.74 
36.16 
5.11 

 
 

-7.20 
-9.24 
27.00 
132.84 
-1.9210 

 

S.D. 
0.10 
0.38 
3.31 
7.03 

 
 

9.01 
10.54 
8.25 
25.10 
0.93 

X 
0.37 
0.85 
34.87 
6.95 

 
 

-3.34 
-3.55 
27.23 
118.71 
-1.7661 

S.D. 
0.08 
0.41 
3.34 
7.61 

 
 

  8.9 
10.31 
7.40 
21.74 
0.78 

 

t 
2.990* 
-2.964* 
-3.225* 
-3.509* 

 
 

-3.241* 
-4.567* 

   -.305 
4.494* 

  -2.53* 

หลงัการออกกำลงักาย กอ่นการออกกำลงักาย 

p < .05  
 3. ความคดิเหน็ของผูส้งูอายเุกีย่วกบัภาวะสขุภาพภายหลงัออกกำลงักายแอโรบกิแบบตารางเกา้ชอ่งและยดืเหยยีดกลา้ม
เนือ้โดยใชย้างยดืเมือ่เปรยีบเทยีบกบักอ่นออกกำลงักาย พบวา่ผูส้งูอายมุสีขุภาพโดยรวมดขีึน้อยู่ในระดบัมาก (X= 3.99)   
ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ความคดิเหน็ตอ่ภาวะสขุภาพภายหลงัการออกกำลงักายแอโรบกิแบบตารางเกา้ชอ่งและยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใช ้
   ยางยดืเมือ่เปรยีบเทยีบกบักอ่นออกกำลงักาย 

ความคดิเหน็ตอ่ภาวะสขุภาพ 

ความคลอ่งแคลว่มากขึน้ 

การทรงตวัดขีึน้ 

การเดนิมัน่คงขึน้ 

มสีมาธดิขีึน้ 

ความจำดขีึน้ 

กลา้มเนือ้แขง็แรงขึน้ 

รปูรา่งกระชบัขึน้ 

การเคลือ่นไหวของขอ้ตา่งๆ ดขีึน้ 

รูส้กึคลายเครยีด 

รูส้กึสดชืน่ขึน้ 

สขุภาพโดยรวมดขีึน้ 

 

 X 

3.76 

3.60 

3.69 

3.71 

3.50 

3.71 

3.58 

3.72 

4.05 

4.14 

3.99 

 

S.D. 

.66 

.63 

.61 

.57 

.60 

.65 

.70 

.64 

.64 

.66 

.62 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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การอภิปรายผล
 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ89.9 และกลุ่ม
อายทุีพ่บมากทีส่ดุ คอื 61–70 ป ีคดิเปน็รอ้ยละ 50.7 รอง
ลงมาคอืกลุม่อาย ุ70 ปขีึน้ไป รอ้ยละ 29 ซึง่กลุม่อายเุหลา่นี้
เป็นระยะที่ส่วนใหญ่หมดภาระจากงานประจำมีเวลาว่าง
เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรม และการออกกำลังกาย จึงสนใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม สอดคล้องกับการศึกษาของสุมิตร สินธ์ศิริ
มานะและคณะ13 พบวา่ผูส้งูอายไุด้ใหค้วามสำคญัตอ่การ
ดแูลสขุภาพ และเรยีนรูว้ธิกีารสง่เสรมิสขุภาพ โดยการเขา้
รว่มกลุม่ปฏบิตักิจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุภาพหลายชนดิ เชน่ 
การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์การออกกำลงักาย และ
การสง่เสรมิสขุภาพจติ สว่นโรคทีพ่บในกลุม่ตวัอยา่งนี้ ไดแ้ก ่
โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และ
กระดกูพรนุ ซึง่เปน็โรคทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของ
รา่งกายเมือ่อายมุากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานสถานการณ์
ของมลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย14 พบวา่กลุม่
โรคเรือ้รงัหรอืโรคประจำตวัทีป่ระชากรสงูอายไุทยเปน็สงูสดุ 
5 อนัดบัแรก คอื โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคของตอ่ม  
ไร้ท่อ โรคระบบกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก ข้อ โรคระบบ  
ทางเดนิอาหาร และระบบทางเดนิหายใจตามลำดบั 
 2. สมรรถภาพทางกาย เปน็ความสามารถทางกายที่
แสดงออกทางพฤตกิรรม การเคลือ่นไหวในการทำกจิกรรม
ตา่งๆ ในชวีติประจำวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ผลการ
ประเมนิของสมรรถภาพทางกาย โดยรวมภายหลงัการเขา้
รว่มกจิกรรม มสีมรรถภาพทางกายสว่นใหญด่ขีึน้อยา่งมนียั
สำคญั (p < .05) ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ถนอมขวญั  
ทวีบูรณ์และคณะ15 ศึกษาผลการออกกำลังกายแบบ  
แอโรบกิดา๊นซแ์บบแรงกระแทกตำ่และปลอดแรงกระแทก
ในผูส้งูอาย ุเปน็เวลา 6 เดอืน พบวา่ สมรรถภาพทางกายดี
ขึน้ คอืนำ้หนกัตวั ชพีจรขณะพกั ความดนัโลหติขณะพกั 
เปอรเ์ซน็ต์ไขมนัลดลง สว่นแรงบบีมอื ความออ่นตวัของ
กลา้มเนือ้เพิม่ขึน้ และความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ
ดขีึน้ และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของรุง่ชยั ชวนไชยะกลุ 
และคณะ16 พบวา่ผูส้งูอายภุายหลงัออกกำลงักายในนำ้นาน 
6 สปัดาห ์พบการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิคอื 
สมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความ  
อ่อนตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณไขมันลดลง และหัวใจทำงานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้ลดอาการปวดเขา่ได ้ การทีผู่ส้งู

อายุในโครงการวิจัยนี้มีสมรรถภาพกายดีขึ้นเนื่องจาก   
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืดจะช่วยเพิ่มความ  
แข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อกับความอ่อนตัว
หรอืความยดืหยุน่ของกลา้มเนือ้และขอ้ตอ่ เนือ่งจากยางยดื
ทีถ่กูยดืออกไปเปรยีบเสมอืนแรงตา้นทานทีม่ากระตุน้กลา้ม
เนือ้ใหต้อ้งออกแรงเพิม่มากขึน้ จงึชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็
แรงของกลา้มเนือ้ ชว่ยเพิม่ขนาดและมวลกลา้มเนือ้รวมทัง้
มวลกระดกู เพิม่ความแขง็แรงและความยดืหยุน่ของเอน็
กลา้มเนือ้ เอน็ขอ้ตอ่ เยือ่หุม้ขอ้ใหแ้ขง็แรง ยดืหยุน่เพิม่ขึน้8   
เปน็ประโยชนอ์ยา่งมากตอ่ผูส้งูอาย ุ ซึง่มกัจะมภีาวะกระดกู
พรนุ และการยดึตดิของขอ้ตอ่ตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้
ไหล ่ ขอ้สะโพก ซึง่มคีวามสำคญัอยา่งยิง่ในการหยบิจบัของ
ในชวีติประจำวนั การกา้วเดนิและการทรงตวั 
 จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ สมรรถภาพของหวัใจภาย
หลงัเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึน้อยู่ในเกณฑด์มีาก อตัราการเตน้
ของหวัใจตอ่นาทลีดลงทำใหผู้ส้งูอายสุามารถออกกำลงักาย
ไดน้านขึน้ ไมรู่ส้กึเหนด็เหนือ่ยเมือ่ยลา้งา่ย ทัง้นีเ้ปน็ผลจาก
หวัใจและปอดมคีวามแขง็แรงและสมรรถภาพดขีึน้ สามารถ
บบีเลอืดออกจากหวัใจในแตล่ะครัง้ไดป้รมิาณเลอืดไปเลีย้ง
สว่นตา่งๆ ของรา่งกายเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
รุง่ชยั ชวนไชยะกลุ และคณะ16 พบวา่ผูส้งูอายภุายหลงัออก
กำลงักายในนำ้นาน 6 สปัดาห ์พบการเปลีย่นแปลงอยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ คอื สมรรถภาพทางกาย ความแขง็แรง
ของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณไขมันลดลง 
และหัวใจทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการออก
กำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่อง ผู้สูงอายุจะต้องสร้าง
จนิตนาการตารางเกา้ชอ่งของตนเอง และกา้วตามจงัหวะไป
ยงัชอ่งตารางตา่งๆ ตามทีต่นเองกำหนดไว้ในสมอง ฉะนัน้ 
การออกกำลงักายวธินีี ้ จะเปน็การกระตุน้เซลลส์มอง และ
เป็นการสั่งการไปยังระบบประสาท ทำให้มีการเชื่อมโยง
ขอ้มลูการรบัรูอ้ยา่งเปน็ระบบ มสีต ิ สมาธ ิ เพือ่ใหรู้ต้นเอง
ตลอดเวลาในขณะที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ความสมัพนัธแ์ละการประสานงานของระบบประสาทและ
กลา้มเนือ้7,8    
 การออกกำลังกายทั้ง 2 ชนิดนี ้ สามารถเพิ่มความ
หนาแน่นของมวลกระดูกได ้ เนื่องจากการออกกำลังกาย  
แอโรบิกตารางเก้าช่อง การก้าวเดินในแต่ละก้าวจะทำให ้ 
นำ้หนกัตวัมแีรงกระทำกบัพืน้ผวิของรา่งกาย ประกอบกบั
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืดจะช่วยเสริมสร้าง  
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เอน็กลา้มเนือ้ ขอ้ตอ่และกระดกูใหม้คีวามแขง็แรงมากขึน้
รวมทัง้เพิม่ความหนาแนน่ของมวลกระดกูได ้8,10 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี ้ พบว่า การออกกำลังกาย  
แอโรบกิ โดยใชต้ารางเกา้ชอ่งและยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดย
ใช้ยางยืด เป็นการออกกำลังกายที่ผสานเข้าด้วยกันและ  
ก่อประโยชน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าง
มาก ซึง่เปน็การออกกำลงักายชนดิใชพ้ลงังานจากออกซเิจน 
(aerobic exercise) และไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic 
exercise)8 มผีลใหส้มรรถภาพทางกายของผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
สามารถชว่ยเหลอืตนเองไดม้ากขึน้ รา่งกายแขง็แรง และมี
ความทนตอ่การทำกจิกรรมตา่งๆ เพิม่ขึน้ อยา่งไรกต็าม การ
พฒันาสรา้งเสรมิความแขง็แรงของกลา้มเนือ้ ควรมกีารเพิม่
จำนวนครัง้ในแตล่ะเซต (set) และเมือ่ออกกำลงักายไดค้งที่
แลว้ ควรเพิม่การฝกึเปน็ 2-3 เซต หรอืเพิม่ทกุชว่ง 3-4 
สปัดาห ์
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ควรนำรูปแบบการออกกำลังกายนี้ ไปใช้กับ
ประชาชนทกุวยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดก็ เพราะเปน็การ
เสริมสร้างสมรรถภาพกายเป็นอย่างด ี และพัฒนาการ
ทำงานของเซลลส์มอง 
 2. สนับสนุนและพัฒนาต้นแบบผู้นำการออกกำลัง
กายและสร้างเครือข่ายไปยังชมรมผู้สูงอายุต่างๆ เพื่อ
เปน็การเพิม่ศกัยภาพและคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ
 3. ควรมกีารพฒันารปูแบบการออกกำลงักายใหห้ลาก
หลายมากขึ้น และพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่ใช้
กลา้มเนือ้มดัเลก็ เชน่ นิว้มอื ฝา่มอื เปน็ตน้ ซึง่จะชว่ยเสรมิ
สรา้งการดแูลตนเองไดม้ากขึน้ 
 4. ศกึษาวจิยัโดยนำนวตักรรมของการออกกำลงักาย
แอโรบกิตารางเกา้ชอ่งและยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดื
มาใช้ในการชะลอความเสือ่ม หรอืขจดัปญัหาสขุภาพตา่งๆ 
เชน่ ขอ้เสือ่ม ขอ้ยดึตดิ เปน็ตน้ 
 5. ควรศึกษาวิจัยโดยเพิ่มระยะเวลาของการทดลอง
เปน็ 4 และ 6 เดอืนเพือ่ศกึษาความแตกตา่งของผลลพัธท์ี่
ได้ในเวลาทีแ่ตกตา่งกนั 
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