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หลักการและวัตถุประสงค: เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สงผลให
เกิดปญหาความเสือ่ มถอยของรางกาย และเสีย่ งตอการลมได
การศึกษากอนหนานี้พบวาปจจัยสำคัญที่สงผลตอการลม
คื อ ความแข็ ง แรงของกล า มเนื้ อ ขา การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบความสามารถของการทดสอบ
การลุกนัง่ 5 ครัง้ five times sit-to-stand test (FTSST) ในการ
นำมาใชเพื่อทำนายความเสี่ยงตอการลมในผูสูงอายุ
วิธีการศึกษา: เปนการศึกษาแบบ case – control study
ในอาสาสมัคร 28 ราย ถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
ทีม่ ปี ระวัตลิ ม ยอนหลัง 6 เดือน 14 ราย และกลมุ ไมลม 14 ราย
อาสาสมัครทั้งหมดไดรับการทดสอบ FTSST เพื่อประเมิน
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ผลการทดสอบถูกวิเคราะห
ดวยสถิติ Receiver Operative Characteristic (ROC) curve
และ logistic regression เพื่อหาอัตราสวน (odds ratio)
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05
ผลการศึกษา: การศึกษาบงชี้วา การทดสอบ FTSST มี
ความสามารถในการทำนายการลมในอาสาสมัครผสู งู อายุไดใน
ระดับดี คาความไว = 85.71% และความจำเพาะ = 85.71%,
พืน้ ทีใ่ ตกราฟ AUC = 0.91 [95%CI=0.78-1.00]) และพบวา
อาสาสมั ค รที่ ใ ช เ วลาในการทดสอบ 11 วิ น าที ขึ้ น ไป
มีความเสีย่ งตอการลมสูงถึง 4.4 เทา (95%CI=1.54-12.55)
*

Background and Objective: When people become
aging, it results in a decline in functioning and increases
the risk of falls. Previous studies have shown that the
lower extremities muscle strength is a major factor. The
objective of this study was to investigate predictive ability
of the five times sit-to-stand test (FTSST) to indicate the
risk of fall in elderly.
Methods: The case control study in 28 subjectswas
consisted of two groups of 14 fallers and 14 non-fallers
by asving subject about the number of fall during 6
previous months. All subjects were given the FTSST
test to investigate the lower extremities muscle strength.
The results of study were analyzed with statistical
Receiver Operative Characteristic (ROC) curve and odds
ratio. The level of statistical significance set at p < 0.05.
Results: The data demonstrated that the FTSST had
good ability to predict risk of fall in elderly subjects
with (sensitivity= 85.71% and specificity=85.71%, AUC
= 0.91 [95%CI=0.78-1.00]). The subjects who completed
the FTSST in 11 seconds or more had risk of fall 4.4
times (95%CI=1.54-12.55).
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การศึกษานำรองการทำนายความเสีย่ งตอการลมในผสู งู อายุไทย

สรุป: การออนแรงของกลามเนื้อขาอาจสงผลใหเพิ่มความ
เสี่ ย งต อ การล ม ได ผลการศึ ก ษาช ว ยให ไ ด ข อ มู ล สำคั ญ ที่
สามารถใชเปนเกณฑในการพัฒนา ความสามารถทางกาย
ของผูสูงอายุเพื่อปองกันการลม
คำสำคัญ : ผสู งู อายุ, การลม, การทำนาย, การทดสอบลุกยืน,
กายภาพบำบัด

x The Pilot Study on the Risk of Fall Prediction in Thai Elderly
Conclusions: The lower extremity muscle weakness
may result to increase risk of falls. This study provide
the important criteria to improve the physical performance
in the elderly to prevent falls.
Keyword: Elderly, Fall, Prediction, Sit-to-stand test,
Physical Therapy
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บทนำ
ขอมูลจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล พบวาในป พ.ศ. 2555 มีจำนวนประชากรผสู งู อายุไทย
สูงถึงรอยละ 12.59 ซึ่งมากที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน
และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2568 ถือได
ว า ประเทศไทยจะกลายเป น สั ง คมสู ง วั ย อย า งสมบู ร ณ 1
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยาง
ชัดเจน สงผลตอระดับความสามารถในการทำกิจกรรมตางๆ
และมีความเสี่ยงตอการลมคอนขางสูง2,3 โดยพบวาความ
บกพรองของความแข็งแรงของกลามเนื้อขาเปนปจจัยสำคัญ
ที่เสี่ยงตอการลม4 ดังนั้นวิธีการประเมินความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขา เพื่อสะทอนถึงภาวะเสี่ยงตอการลม นาจะเปน
ประโยชนสำหรับผูสูงอายุเพื่อใชเปนแนวทางในการลดภาวะ
เสี่ยงตอการลมได
การประเมินโดยการทดสอบจับเวลาในการลุกขึ้นยืน
(Sit-to-stand test, STS test) เปนการประเมินทีม่ คี วามสัมพันธ
กับความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความสามารถในการรับ
ความรสู กึ การทรงตัว และความเร็วในการเคลือ่ นไหว ซึง่ นิยม
ใชทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขาในผูสูงอายุ5 อยาง
ไรก็ตาม คณะผวู จิ ยั ยังไมพบการศึกษาเกีย่ วกับการใช STS
test เพื่ อ ทำนายการล ม ในผู สู ง อายุ ช าวไทย ซึ่ ง เป น การ
ประเมินที่สามารถทำไดงายโดยใชผูประเมินเพียงคนเดียว
ประหยัดเวลา และคาใชจาย ขอมูลที่ไดนาจะเปนประโยชน
ในการประเมินเพื่อพัฒนาความสามารถของผูปวยทั้งทาง
คลินกิ และชุมชนตางๆ ไดเปนอยางดี ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสามารถของการทดสอบการ
ลุกนัง่ 5 ครัง้ (five times sit-to-stand test; FTSST) ในการ
ทำนายภาวะเสี่ยงตอการลมในผูสูงอายุโดยพิจารณาจากคา
ตัดแบง (cut off score) คาความไว (sensitivity) คาความจำเพาะ
(specificity) และพื้นที่ใตกราฟ (area under ROC curve;
AUC) และวิเคราะหอัตราความเสี่ยงตอการลมในผูสูงอายุ
ที่มีความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง
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วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษาและอาสาสมัคร
การศึกษานี้เปนการศึกษานำรองแบบ case control
study เพื่อทำนายปจจัยในการลมในอาสาสมัครผูสูงอายุ
(60-75 ป) ทัง้ เพศชายและหญิงทีส่ ขุ ภาพดีและสามารถลุกขึน้
ยืนจากเตียงหรือเกาอีไ้ ดเอง หากอาสาสมัครมีความผิดปกติ
ดานการสือ่ สาร การไดยนิ การมองเห็น การรับรแู ละความเขาใจ
มีความผิดรูปของขาขางใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองขาง และมี
อาการปวดรยางคสวนลางที่มีคาคะแนนความปวด (visual
analog scale: VAS) มากกวา 5 จะถูกคัดออกจากการศึกษานี้
จากการคำนวณกลุมประชากรเพื่อประมาณคาความไวและ
ความจำเพาะของการวินจิ ฉัยโรค อาสาสมัครจำนวน 28 ราย
แบงออกเปน 2 กลุมโดยการซักประวัติการลมยอนหลัง 6
เดือน ไดกลมุ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารลม 14 ราย และกลมุ ทีไ่ มเคยลม
14 ราย การศึกษานี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
การวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา (HE 56-02-01-0034)
อาสาสมัครทุกรายไดรับฟงคำอธิบายวิธีการวิจัย และตอง
ลงนามในใบยินยอมกอนเขารวมการวิจัย
วิธีการดำเนินการวิจัย
- การทดสอบความแข็งแรงกลามเนือ้ ขา5
การศึกษานี้ทดสอบความแข็งแรงกลามเนื้อขาโดยใช
การทดสอบ FTSST โดยใหอาสาสมัครนัง่ บนเกาอีไ้ มมที พี่ กั แขน
ที่มีความสูงมาตรฐานและพิจารณาจากทาทาง การนั่งของ
อาสาสมัคร กลาวคือในทาเริม่ ตนอาสาสมัครนัง่ หลังตรงและ
วางสนเทาอยูหลังตอขอเขาประมาณ 10 เซนติเมตรแลว
ขอสะโพกตองอยูในลักษณะงอประมาณ 90 องศา วางแขน
ไว ข า งลำตั ว จากนั้ น ให อ าสาสมั ค รลุ ก ยื น ให เ ร็ ว ที่ สุ ด และ
ปลอดภัย 5 ครั้งตอเนื่องกัน เริ่มจับเวลาเมื่อผูประเมินบอก
“เริ่ม” และหยุดเวลาเมื่ออาสาสมัครกลับนั่งลงใน ครั้งที่หา
หลังชิดพนักพิง5 (รูปที่ 1)
- การบันทึกการลม
ขอมูลการลม ไดดำเนินการสัมภาษณประวัติการลม
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ยอนหลัง 6 เดือน โดยปรับปรุงจาก ทิวาพร ทวีวรรณกิจ และ
คณะ6 ประกอบดวยคำถามเกี่ยวกับอุบัติการณการลม ชวง
เวลา สถานที่ ผลสืบเนือ่ งจากการลม และปจจัยทีค่ าดวา เปน
สาเหตุทำใหลม ในชวง 6 เดือนทีผ่ า นมา
การวิเคราะหทางสถิติ
การศึกษานี้วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรมแกรมสำเร็จรูป
ใชสถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร
ใชสถิติ independent t-test เพือ่ เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาโดยใชการทดสอบ FTSST
ระหวางอาสาสมัครที่มีการลม และไมลม และใชสถิติ receiver-operating characteristic (ROC) curve เพื่อหา
คาความไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) คาตัดแบง
(cut off score) ของการทดสอบ FTSST และใชสถิติ logistic regression เพื่ อ หาอั ต ราส ว นออด (odds ratio)
เพือ่ ประเมินอัตราเสีย่ งตอการลมในผทู ใี่ ชเวลาในการทดสอบ
FTSST มากกว า ค า ตั ด แบ ง เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม ปกติ
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05

ผลการศึกษา

ลักษณะพื้นฐาน ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลาม
เนื้อขา และขอมูลการลม
ในกลมุ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารลมสวนใหญเปนเพศหญิงและมีคา
ดั ช นี ม วลกาย ไม แ ตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม ไม ที่ เ คยล ม
(22.53+2.40 kg/m2 ในเพศชายและ 22.17+1.76 kg/m2 ในเพศ
หญิง) รวมไปถึงโรคประจำตัว ซึ่งพบวาในรายงานมีโรค
ความดันโลหิตสูงมากกวา 2 ใน 3 ของอาสาสมัครกลมุ ทีล่ ม
ลักษณะพืน้ ฐานอืน่ ๆของอาสาสมัคร (ตารางที่ 1)
ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขาโดยการ
ทดสอบ FTSST พบวา ในกลุมที่มีประวัติการลมมีความ
แข็งแรงของกลามเนื้อขานอยกวากลุมที่ไมเคยลมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ p <0.001 (ตารางที่ 1)
จากการสัมภาษณขอ มูลการลมพบวา สวนใหญ มีการลม
1-2 ครั้ง (รอยละ 85.7) และพบวามักลมชวงเวลากลางวัน
(รอยละ57.1) ขณะเดิน (รอยละ 92.8) ในบริเวณบาน (รอยละ
64.29) ซึง่ สวนใหญจะลมเนือ่ งจากสะดุดสิง่ กีดขวาง (ตารางที่
2)
คาตัดแบง อัตราสวนออด และความสามารถของ FTSST
ในการทำนายการลม
คาตัดแบง ในการศึกษานี้ หมายถึงเวลาที่ใชแบงอาสา
สมัครออกเปน “ผทู เี่ สีย่ งตอการลม” และ “ไมเสีย่ งตอการลม”
ซึง่ พบวาคาตัดแบงคือ 11 วินาทีขนึ้ ไป กลาวคืออาสาสมัคร
ที่ใชเวลาในการทดสอบ FTSST ตั้ ง แต 11 วิ น าที ขึ้ น ไป
มีความเสี่ยงตอการลม

x Puttipong Poncumhak, et al.
อัตราสวนออด คือคาทีใ่ ชระบุจำนวนเทาของการเกิดโรค เมือ่
เทียบกับคนปกติ การศึกษานีพ้ บวาอาสาสมัครทีใ่ ชเวลา ใน
การทดสอบ FTSST ตั้งแต 11 วินาทีขึ้นไป มีความเสี่ยงที่
จะลม เปน 4.40 เทา เมือ่ เทียบกับผทู ใี่ ชเวลาในการทดสอบ
นอยกวา 11 วินาที และพบวา FTSST มีความสามารถในการ
ทำนายการลมในผสู งู อายุได โดยพิจารณาจากคาความไวและ
ความจำเพาะที่อยูในระดับสูง (ความไวและความจำเพาะ =
85.71%; พืน้ ทีใ่ ตกราฟ = 0.91 [95%CI= 0.78-1.00]) (รูปที่
2)

วิจารณ
ผูสูงอายุที่ใชเวลาในการทำสอบ FTSST ตั้ ง แต 11
วิ น าที ขึ้ น ไป มี ค วามเสี่ ย งต อ การล ม มากถึ ง 4.4 เท า
เมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่ใชเวลาในการทดสอบ FTSST
นอยกวา 11 วินาที และการทดสอบ FTSST สามารถทำนาย
การล ม ในผู สู ง อายุ ไ ทยได ใ นระดั บ ดี (ความไวและความ
จำเพาะ = 85.71%; พืน้ ทีใ่ ตกราฟ = 0.91 [95%CI= 0.781.00]) ดังนัน้ การศึกษานีส้ นับสนุนการศึกษาทีผ่ า นมาวาความ
แข็งแรงของกลามเนื้อนับเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอความ
เสี่ยงในการลมได7
ปจจุบัน การประเมินความแข็งแรงของกลามเนื้อทาง
คลินกิ มักทำโดยใช manual muscle test (MMT) เพือ่ ประเมิน
ความแข็งแรงของกลามเนื้อแตละมัดแยกกัน อยางไรก็ตาม
ผลการประเมินทีไ่ ดยงั อาจไมสอดคลองกับระดับความสามารถ
ของผูสูงอายุ เนื่องจากวิธีการประเมินโดยทั่วไปมักทำใน
ทานั่งหรือนอนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากความบกพรองใน
การควบคุมการทรงทา และการทำงานรวมกันของกลามเนือ้
หลายกลุม นอกจากนี้ ผลการประเมินที่ไดยังคอนขางเปน
อั ต วิ สั ย (subjective examination) กล า วคื อ ขึ้ น กั บ
ประสบการณและความแข็งแรงของผปู ระเมินทำใหเปรียบเทียบ
ผลการประเมินไดยาก และผลการประเมินยังมีความไวต่ำเมือ่
ผูปวยมีกำลังของกลามเนื้อตั้งแตเกรด 3 ขึ้นไป5 การศึกษา
นีจ้ งึ ทำการประเมินความแข็งแรงของกลามเนือ้ ขา โดยการจับ
เวลาในการลุกยืน 5 ครัง้ ซึง่ เปนกิจกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วของ
กับกิจวัตรประจำวันที่มีความสำคัญตอระดับความสามารถ
ในการชวยเหลือตนเอง8,9 โดยผลการประเมินนอกจากจะมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความแข็ ง แรงของกล า มเนื้ อ ขาแล ว
ยังมีความสัมพันธกับระดับการรับความรูสึก ความสามารถ
ในการทรงตัว ความเร็วในการเคลื่อนไหว และสภาวะทาง
จิตใจของบุคคลอีกดวย5,10 ซึ่ ง เปนการทดสอบที่ ส ามารถ
สะทอนถึงความสามารถในการเดินและบงชี้ถึงความเสี่ยง
ที่ จ ะล ม หรื อ ไม ล ม ได การศึ ก ษาที่ ผ า นมาได มี ก ารนำการ
ทดสอบ FTSST มาใชในการประเมินความแข็งแรงของ
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ตารางที่ 1 ลักษณะพืน้ ฐานของอาสาสมัครและผลการ
ทดสอบ FTSST
ตัวแปร

กลุมมีประวัติลม กลุมไมมีประวัติลม
(n=14)
(n=14)
4(28.57)/10 (71.43) 8(57.14)/6(42.86)
67.57±4.80
65.14±4.11

เพศ*: ชาย/หญิง
อายุ : ป
ดัชนีมวลกาย: (กก./ม.2)
- ชาย
- หญิง
- รวม
โรคประจำตัว*
- ไมมี
- โรคความดันโลหิตสูง
ระยะทางเดินใน 1 วัน: กม.
ผลการทดสอบ FTSST/**: วินาที

22.53±2.40
22.17±1.76
22.27±1.87

21.68±2.27
21.171.86
21.51±1.98

3(21.43)
11 (78.57)
0.82±0.40
12.05±1.39

8(57.14)
6(42.86)
1.07±0.43
9.67±1.99

แสดงผลการศึกษาดวยจำนวนและคารอยละ [n (%)]
แสดงผลการศึกษาดวยคาเฉลี่ยฑสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(mean±SD)
**
เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ดวยสถิติ independent t-test
มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001)
*


x The Pilot Study on the Risk of Fall Prediction in Thai Elderly
ตารางที่ 2 ขอมูลการลมของอาสาสมัคร
ตัวแปร
จำนวนการลมยอนหลัง 6 เดือน
1-2 ครัง้
>3 ครัง้
ชวงเวลา
- เชา
- กลางวัน
- เย็น
สถานที่
บริเวณบาน
บริเวณสวน
สถานทีส่ าธารณะ
ผลสืบเนื่องจากการลม
ขณะเดิน
ขณะวิ่ง
ปจจัยทีค่ าดวาเปนสาเหตุทที่ ำใหลม
พืน้ ลืน่
สะดุดสิ่งกีดขวาง

อาสาสมัครทีม่ ปี ระวัตกิ ารลม
n = 14 ราย [n (%)]
12 (85.7)
2 (14.3)
3 (21.4)
8 (57.2)
3 (21.4)
9 (64.3)
2 (14.3)
3 (21.4)
13 (92.8)
1 (7.2)
5 (35.7)
9 (64.3)

รูปที่ 1 การทดสอบลุกยืน 5 ครัง้ (five times sit-to-stand test)
ก. ทาเริม่ ตนการทดสอบ
ข. ขณะยืน หลัง สะโพกและเขาตองเหยียดตรงกอนลงนัง่
ค. ทาจบการทดสอบ หลังพิงพนักพิง
กลามเนื้อขา โดยพบวาสามารถสะทอนถึงกำลังของกลาม
เนื้ อ ขาในอาสาสมั ค รได เ ป น อย า งดี ม าก 5 นอกจากนี้
ยังมีการนำ FTSST มาใชทำนายการลมในผสู งู อายุในชุมชน
พบวาหากผูสูงอายุใชเวลาในการลุกนั่ง 5 ครั้ง ตั้งแต 12
วิ น าที ขึ้ น ไป มี ค วามเสี่ ย งต อ การล ม 7 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของผวู จิ ยั ทีพ่ บวา หากอาสาสมัครใชเวลาตัง้ แต 11
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วินาทีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงตอการลมได อยางไรก็ตาม การ
ศึกษาดังกลาวทำการทำนายในกลุมที่มีการลม และกลุมที่
ลมมากกวา 1 ครัง้ และยังพบวาคาความไวและความจำเพาะ
อยูในระดับปานกลาง7 ดังนั้น FTSST จึงเปนการทดสอบ
ทีง่ า ย สะดวก ประหยัด ปลอดภัย และใชอปุ กรณในการทด
สอบนอย โดยใชเพียงเกาอี้ นาฬิกาจับเวลา และเปนวิธกี าร
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รูปที่ 2 พืน้ ทีใ่ ตกราฟ คาความไว คาความจำเพาะ คาตัดแบงและอัตราสวนออด

ทีผ่ สู งู อายุสามารถประเมินตัวเองไดตลอดเวลา11 ทีส่ ำคัญการ
ทดสอบ FTSST ยังมีความนาเชื่อถือสูงในการนำมาใชเพื่อ
การทำนายการลม
จากการศึกษานีพ้ บวา สวนใหญมกี ารลม 1-2 ครัง้ และ
มักลมชวงเวลากลางวัน ขณะเดินในบริเวณบาน ซึง่ สวนใหญ
จะลมเนือ่ งจากสะดุดสิง่ กีดขวาง ผลการศึกษานีส้ อดคลองกับ
การศึกษาทีผ่ า นมา12 ทีม่ กั ลมในชวงเวลา กลางวัน โดยเกิด
จากการสะดุดและลื่น ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิด จากปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก ไดแก ลักษณะของบาน การจัดวางสิ่ง
ของภายในบาน ซึง่ เปนสาเหตุหลักทีท่ ำใหเกิด การสะดุดสิง่
กีดขวางและเปนปจจัยหลักทีท่ ำใหเกิดการลม จึงจำเปนตอง
มีการปรับลักษณะการจัดวางพื้นที่บานให เหมาะสมเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงของการลมที่จะตามมา รวมไปถึงปจจัย
ภายใน ไดแก ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาที่ลดลง ความ
บกพรองของการทรงทา ซึง่ ทำใหเกิดความเสีย่ งในการหกลม
ได4,6 ดังนัน้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วของดานการปองกัน สงเสริมและ
ฟ น ฟู ท างด า นสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ควรตระหนั ก ถึ ง ผลที่
ตามมาหลังจากเกิดการลม การใหความรใู นการออกกำลังกาย
และการดู แ ลสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามแข็ ง แรงของ

กลามเนื้อขาที่ลดนอยลง เพื่อเปนการปองกันการลมที่อาจ
จะเกิดขึ้นรวมไปถึงสงเสริมฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุ
จากการศึกษานีถ้ อื วาเปนนิพนธตน ฉบับทีเ่ ปนจุดเริม่ ตน
ในการทดสอบ FTSST และสามารถประยุกตใชในทางคลินกิ
เพื่อทำนายการลมในผูสูงอายุได ตั้งแตอายุ 60-75 ป ทั้ง
เพศชายและหญิง โดยพิจารณาจากเวลาที่ใชในการทดสอบ
FTSST กลาวคือ หากผสู งู อายุใชเวลาในการทดสอบ FTSST
ในตั้งแต 11 วินาทีขึ้นไป บงชี้ถึงความบกพรองของความ
แข็งแรงของกลามเนือ้ ขา และมีความเสีย่ งตอการลมตามมาได
อยางไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีขอจำกัดอยูบางประการ เชน
ประการที่ 1 กลมุ อาสาสมัครมีจำนวนนอยและเปนการศึกษา
ในเฉพาะเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยาเทานัน้ ซึง่ อาจจะมีผลตอการ
นำไปใชกบั ผสู งู อายุในพืน้ ทีท่ แี่ ตกตางกัน อยางไรก็ตามการ
ศึ ก ษานี้ ไ ด พ ยายามควบคุ ม เกณฑ ก ารคั ด เข า และออกให
สามารถนำไปใชในพืน้ ทีต่ า งๆไดอยางเหมาะสม ประการที่ 2
ปจจัยที่สงผลใหเกิดการลมนั้น มีหลากหลายปจจัย แตการ
ศึกษานี้เนนไปที่ความบกพรองของกำลังกลามเนื้อขาเพียง
อยางเดียว ซึ่งอาจจะไมสามารถสะทอนถึงความเสี่ยงของ
การลมทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางครอบคลุมเทาทีค่ วร ดังนัน้ การศึกษา
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ในอนาคตควรศึกษาในกลมุ ประชากรทีม่ จี ำนวนมากขึน้ มีการ 4. สุกัลยา อมตฉายา, เยาวราภรณ ยืนยงค, วัณทนาศิริธราธิวัตร.
การทรงตัว การลม และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ออกกำลังกาย
นำการทดสอบที่ครอบคลุมถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ กับ
และไมออกกำลังกายเปนประจำ. ศรีนครินทรเวชสาร 2553; 25:
การลมมาศึกษา เพือ่ ใหเกิดผลทีส่ ามารถนำไปใชได ดียงิ่ ขึน้
103-8.

สรุป
ผสู งู อายุทมี่ ปี ระวัตกิ ารลมมีความแข็งแรงของกลามเนือ้ ขา
ทีใ่ ชการทดสอบ FTSST นอยกวากลมุ ทีก่ ารทดสอบ FTSST
มีความสามารถในการทำนายการลมในผูสูงอายุไทยได โดย
พบวาหากอาสาสมัครใชเวลาในการทดสอบ FTSST ตั้งแต
11 วินาทีขนึ้ ไป บงชีไ้ ดวา มีความเสีย่ งตอการ ลม และพบวา
มีความเสีย่ งมากถึง 4.4 เทาเมือ่ เทียบกับ อาสาสมัครทีใ่ ชเวลา
ในการทดสอบ FTSST นอยกวา 11 วินาทีจากขอคนพบ
ดังกลาวผูสูงอายุเองและบุคลกรที่ เกี่ยวของกับการฟนฟู
ผสู งู อายุสามารถนำไปใชเพือ่ ประเมินความเสีย่ งตอการลมได
ซึ่งเปนวิธีการทดสอบที่งาย สะดวก ปลอดภัย และมีความ
เทีย่ งตรงในการทดสอบ ซึง่ นาจะเปนขอมูลทีท่ ำผสู งู อายุเกิด
ความตระหนัก และใหความสำคัญกับการพัฒนาความแข็งแรง
ของกลามเนือ้ ขาซึง่ นาจะเปนอีกวิธกี ารทีส่ ามารถชวยปองกัน
การลมตามมาได

เอกสารอางอิง
1. ไทยใกลเขาสังคมสูงวัย หลังพบมีคนแกมากสุดในอาเซียน 30
มกราคม พ.ศ.2556 [ออนไลน] [อางเมือ่ 6 กรกฎาคม2556]. จาก
http://www.cps.chula.ac.th/html_th/pop_base/ageing/
ageing_202.htm.
2. Brach JS, Simonsick EM, Kritchevsky S, Yaffe K, Newman
AB. The association between physical function and lifestyle
activity and exercise in the health, aging and body
composition study. J Am Geriatr Soc 2004; 52:502-9.
3. El Haber N, Erbas B, Hill KD, Wark JD. Relationship between
age and measures of balance, strength and gait: linear and
non-linear analyses. ClinSci (Lond) 2008; 114: 719-27.

242

5. พุทธิพงษ พลคำฮัก, ภัทรา วัฒนพันธุ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, สุกลั ยา
อมตฉายา.ความเทีย่ งของการทดสอบลุกขึน้ ยืนสำหรับการระบุความ
ต อ งการใช อุ ป กรณ ช ว ยเดิ น ในผู ป ว ยบาดเจ็ บ ไขสั น หลั ง .
วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบำบัด 2555; 24: 339-47.
6. ทิวาพร ทวีวรรณ, สุกลั ยา อมตฉายา, พรรณี ปงสุวรรณ, ลักขณา
มาทอ. การทรงตัว การลม และคุณภาพชีวติ ในผสู งู อายุทเี่ คลือ่ นไหว
และไม เ คลื่ อ นไหวร า งกาย. วารสารเทคนิ ค การแพทย แ ละ
กายภาพบำบัด.2553; 22: 271-9.
7. Tiedemann A, Shimada H, Sherrington C, Murray S, Lord S.
The comparative ability of eight functional mobility tests for
predicting falls in community-dwelling older people. Age and
ageing. 2008; 37: 430-5.
8. Csuka M, McCarty DJ. Simple method for measurement of
lower extremity muscle strength. Am J Med 1985; 78: 77-81.
9. Bahrami F, Riener R, Jabedar-Maralani P, Schmidt G.
Biomechanical analysis of sit-to-stand transfer in healthy and
paraplegic subjects. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2000; 15:
123-33.
10. Whitney SL, Wrisley DM, Marchetti GF, Gee MA, Redfern
MS, Furman JM. Clinical measurement of sit-to-stand
performance in people with balance disorders: validity of
data for the five-times-sit-to-stand test. Phys Ther 2005; 85:
1034-45.
11. BatistaI FS, Gomes GA, Neri AL , Guariento ME , Cintra FA,
Sousa ML, Elboux MJ. Relationship between lower-limb
muscle strength and frailty among elderly people. Sao Paulo
Med J. 2012; 130: 102-8.
12. Shin KR, Kang Y, Jung D, Kim M, Lee E. A Comparative
study on physical function test between faller group and
nonfaller group among community-dwelling elderly. Asian
Nursing Research. 2012; 6: 42-8.

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (3)  Srinagarind Med J 2014; 29 (3)

