Online Published

J Gerontol Geriatr Med. 2020;19 (3)
Prevention of covid-19 for geriatric people

ปัจจัยทำนำยพืน้ ทีไ่ ขมันช่ องท้ องของผู้สูงอำยุไทยทีส่ ำมำรถทำกิจวัตรประจำวันได้ เอง
Factors predicting the visceral fat area in functionally independent Thai elderly
พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ 1, ปิ ยนุ ช วิเศษชาติ 1, วัชรินทร์ สุขสนาน 2, การะเกด ทองดอนโพธิ์1, วีรชาติ ศรีจันทร์1,
วันทนีย ์ เกรียงสินยศ1, วิยะดา ทัศนสุวรรณ1
Received: 7 October 2020
1
Revised: 20 December 2020
สถาบันโภชนาการ มหาวิยาลัยมหิดล
Accepted: 23 December 2020
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Pimnapanut Sridonpai1 , Piyanuch Visetchart1 , Wacharin Suksanan2 , Karaked Tongdonpo1 , Weerachat Srichan1 ,
Wantanee Kriengsinyos1, Wiyada Thasanasuwan1
1
Institute of Nutrition, Mahidol University
2
Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University
บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพืน้ ที่ไขมันช่องท้อง (Visceral Fat Area: VFA) ในผูส้ งู อายุ
ที่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้เอง โดยทาการศึกษาผูส้ งู อายุไทยที่อาศัยอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จานวน 72 คน อายุ 60-89 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 ข้อมูลเบือ้ งต้นและข้อมูลการบริโภคอาหารได้จากแบบสอบถาม
ค่าองค์ประกอบร่างกาย ได้แก่ ส่วนสูงได้จากการวัดความยาวของช่วงแขน เส้นรอบเอวและเส้นรอบสะโพกโดยใช้เทปวัดสาย
โลหะ ความหนาลาตัวโดยใช้เครื่องวัดความหนาลาตัวแนวตัง้ และค่า VFA จากการวัดโดยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่างกาย โดยใช้รงั สีเอกซ์พลังงานต่า (dual-energy x-ray absorptiometry: DXA) หาอิทธิพลของปั จจัยคัดสรรที่มีผลต่อ VFA
ในผูส้ งู อายุโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติสมั ประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย VFA
เท่ากับ 121 ± 50 ตารางเซนติเมตร โดยมีความหนาลาตัว อายุ งานอดิเรกที่ใช้แรง โรคความดันโลหิตสูง และเพศ เป็ นปั จ จัยที่
มีผลต่อค่า VFA ปั จจัยดังกล่าวสามารถใช้ทานายพืน้ ที่ไขมันช่องท้องได้รอ้ ยละ 78 (Adjusted R2 = 0.781, SEE = 23.22
cm2, P < 0.001) และมีสมการความถดถอยแสดงความสัมพันธ์ ดังนี ้ VFA = (14.41 x ความหนาลาตัว)+(-0.12 x อายุ)+
(-13.75 x ท าสวน)+(10.61 x โรคความดัน โลหิ ต สูง )+(4.66 x เพศ) -144.09 อย่ า งไรก็ ดี การศึ ก ษานี ้มี ข ้อ จ ากัด ใน
เรื่องระยะเวลาที่ทาการศึกษา จึงไม่สามารถเปรียบเทียบปั จจัยที่เกิดขึน้ จากตัวบุคคลได้ ดังนัน้ ควรทาการศึกษาระยะยาว
เพื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ย นแปลงของปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเปลี่ย นแปลง VFA ได้อ ย่า งชัด เจนยิ่ ง ขึน้ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์
ในการแนะนาให้กบั ผูใ้ หญ่ตลอดจนผูส้ งู อายุในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี
คาสาคัญ: ผูส้ งู อายุไทยในชุมชน พืน้ ที่ไขมันช่องท้อง ระดับกิจกรรมทางกาย การทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงทางกาย
สาหรับผูส้ งอายุ องค์ประกอบร่างกาย
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Abstract
This study aimed to determine the factors influencing the visceral fat area (VFA) in community-dwelling
Thai elderly. The subjects were 72 elderlies aged 60-89 years. This study was conducted in the area surrounding
Mahidol University, Salaya Campus, during 2014-2015. Demographic and dietary pattern was obtained from the
questionnaires. The anthropometric variables examined were height calculated from the measurement of the arm
span, waist and hip circumference measured by using metal tape measure, sagittal abdominal diameter (SAD) by
using a sliding-beam caliper and VFA measured by DXA. The results showed that the average VFA was 121 ± 50
cm2. A combination of suitable predictors of VFA was derived by stepwise multiple regression analysis using these
variables. A prediction equation was obtained using six predictors: SAD, age, recreational activity, disease and
sex. These factors were able to predict 78 percent of the VFA (Adjusted R2 = 0.781, SEE = 23.22 cm2). This study
provides a useful prediction equation for VFA which are as follows: VFA = 14.41 (SAD (cm)) + (– 0.12 (Age (yr))
+ (–13.75 (Recreational activities: active)) + 10.61 (Disease: hypertension) + 4.66 (Sex) - 144.09. However, this
study was limited by the duration of study, which was relatively short. Therefore, intra-individual longitudinal study
should be conducted for monitoring the factors influencing VFA. It will be beneficial to advise the adults as well as
the elderly to change their behavior to achieve good health.
Keywords: Community-dwelling Thai elderly; Visceral fat area; Physical activity level; Senior fitness test; Body
composition
บทนา
ปั จจุบนั ผูส้ งู อายุท่วั โลกมีสดั ส่วนสูงขึน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 13 ของประชากรทัง้ หมด ส่วนในประเทศไทยมีสดั ส่วน
ผูส้ งู อายุประมาณร้อยละ 17 และภายในปี พ.ศ.2564 สัดส่วน
ดังกล่าวจะเพิ่มขึน้ เป็ น ร้อยละ 20 และทาให้สงั คมไทยใน
เวลานั้น กลายเป็ น สัง คมสูง อายุอ ย่า งสมบูร ณ์1 การเข้า สู่
สังคมสูงอายุส่งผลต่อเศรษฐกิจและรู ปแบบการดาเนินชีวิต
ไม่วา่ จะเป็ นการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย ล้วนมีผล
ต่อองค์ประกอบร่างกายและสุขภาพของผูส้ งู อายุ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย
ส่งผลต่อองค์ประกอบร่างกายและสุขภาพ การบริโภคอาหาร
ที่ มี พ ลัง งานมากเกิ น ความต้อ งการพลัง งานของร่า งกาย
ปริมาณและสัดส่วนอาหารที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภค
พืชผักปริมาณน้อย ทาให้รา่ งกายได้รบั ใยอาหาร วิตามินและ
เกลือแร่ไม่เพียงพอ ได้แก่ แมงกานีส โปแตสเซียม แมกนีเซียม
วิตามินเค กรดโฟลิก และกรดแพนโตธินิก วิตามินอี วิตามินบี
6 วิ ต ามิ นบี และ กรดไขมัน โอเมกา-3 สารอาหารเหล่านีม้ ี
ความสัมพันธ์กับค่าพืน้ ที่ไขมันช่องท้อง หรือ VFA (Visceral
Fat Area) ที่สงู ขึน้ 2 รวมถึงการมีกิจกรรมทางกายน้อยมีผล

ต่อการสะสมไขมันในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันช่ อง
ท้อง นอกจากพฤติกรรมที่กล่าวข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผล
ต่อค่า VFA ได้แก่ เพศ เพศหญิ งมีการสะสมไขมันใต้ผิวหนัง
มากกว่าเพศชาย ในขณะที่ผชู้ ายมีไขมันช่องท้องมากกว่า3, 4
อายุ เมื่ออายุมากขึน้ สมรรถภาพการทางานของร่างกายและ
องค์ประกอบร่างกายเปลีย่ นไป โดยมีแนวโน้มนา้ หนักตัวมาก
ขึน้ และมีความสัมพันธ์กบั การสะสมไขมันในช่องท้องสูงขึน้ 5
ขณะที่ ก ารสะสมไขมั น ใต้ ผิ ว หนั ง ลดลง 6-9 เชื ้ อ ชาติ
โดยเฉพาะชาวเอเชียมีการสะสมไขมันในช่องท้องมากกว่าชน
ชาติในทวีปอื่น10-12 องค์ประกอบร่างกาย ได้แก่ เส้นรอบ
เอว ความหนาล าตั ว สั ด ส่ ว นรอบเอวต่ อ รอบสะโพก
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่า VFA ทัง้ ในเพศชายและหญิง
13, 14 ทัง้ นีใ้ นผูใ้ หญ่ที่มีกิจกรรมทางกายสูงหรือมีการออก
กาลังกายเป็ นประจา แม้ว่านา้ หนักตัว จะไม่ลดลง แต่มีค่า
VFA ลดลง15-17 อย่ า งไรก็ ดี ก ารศึ ก ษาก่ อ นหน้า พบว่ า
ค่า VFA สูงมีความสัมพันธ์กบั ความผิดปกติทางเมตาบอลิซมึ
ได้แ ก่ สารตั้ง ต้น การอักเสบ (proinflammatory cytokines)
และการอั ก เสบเรื ้อ รั ง แบบไม่ แ สดงอาการ (Chronic
subclinical inflammation) 5, 18, 19 ซึ่ง เกี่ ย วข้อ งกับ ภาวะ
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ดือ้ ต่ออินซูลินหรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิต
สูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรคระบบหัวใจและหลอด
เลื อ ด และฮอร์โ มนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเผาผลาญพลัง งาน
ถึงแม้ในประเทศไทยจะมีการศึกษาค่า VFA ในผูป้ ่ วย20, 21
ได้แ ก่ โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 โรคตับ คั่ง ไขมัน ที่ มี ภาวะตับ
อักเสบ แต่ไม่มีการศึกษา VFA ในผูส้ งู อายุ รวมถึงการศึกษา
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ค่ า VFA ไม่ ว่ า จะเป็ นองค์ป ระกอบ
ร่างกาย การบริโภคอาหาร สมรรถภาพและกิจกรรมทางกาย
ดังนัน้ หากมีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ VFA ใน
ผู้ สู ง อายุ ที่ ส ามารถท ากิ จ วั ต รประจ าวั น ได้เ อง จะเป็ น
ประโยชน์ใ นการจัด การอาหาร-โภชนาการและโปรแกรม
นันทนาการที่เหมาะสม เป็ นประโยชน์ทงั้ ต่อผูใ้ หญ่วยั ทางาน
ที่ จ ะเป็ นผู้ สู ง อายุ ใ นอนาคต และผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ยั ง คงมี
สมรรถภาพร่างกายที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้และลด
ภาวะการพึ่งพาซึ่ง เป็ นปั ญหาระบบการดูแลสุขภาพของคน
ไทยในอนาคต รวมถึงยัง ป้องกันหรือทุเลาอาการเจ็บป่ วย
และลดการตายจากโรคที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ โ ดยการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม มี ผ ลท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลทัง้ ในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศลดลง
ผูส้ งู อายุ/ผูด้ แู ล/ครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวิตและสุขภาวะที่ ดีอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
วิธีการดาเนินการวิจัย
ก า รศึ ก ษ า เ ชิ ง วิ เ ค รา ะ ห์ ช นิ ด ภา ค ตั ด ข ว า ง
(analytical cross-sectional study) ของระดับกิจกรรมทาง
กาย สมรรถภาพทางกาย รู ป แบบการบริ โ ภคอาหารใน
ผูส้ งู อายุไทยที่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้เอง และอาศัย
อยู่บ ริเ วณมหาวิทยาลัย มหิ ดล วิ ท ยาเขตศาลายา จ านวน
72 คน ในช่วงปี พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 การศึกษานีเ้ ป็ นส่วน
หนึง่ ของโครงการวิจยั เรือ่ งการประเมินความต้องการพลังงาน
และองค์ประกอบของร่างกายในผูส้ งู อายุ ภายใต้โครงการการ
พัฒนาแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อภาวะโภชนาการที่ดขี อง
ผู้ สู ง อายุ 22 และได้ ร ั บ การรั บ รองจริ ย ธรรมในคนจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น ชุ ด ก ล า ง
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (2014/038.1203) และลงทะเบี ย น
งานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก ในฐานข้อมูล Thai Clinical
Trials Registry เลขที่ TCTR20201020007 ค านวณขนาด
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power version 3.1.9.2 ด้วย
การวิ เ คราะห์แ บบ Multiple Linear Regression ใช้ ข นาด
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อิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.15 กาหนดอานาจการทดสอบ
เท่ากับ 0.80 ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าวัดซา้ ที่ 0.5 และตัวแปรต้น เท่ากับ 5 เมื่อคานวณแล้วได้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 55 คน เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร
เป็ นไปตามโครงการวิจัยหลัก กล่าวคือ มีค่าดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI) อยู่ร ะหว่ า ง 18.5-29.9 กิ โ ลกรัม
ต่อตารางเมตรนา้ หนักเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 2 กิโลกรัม ในช่วง
3 เดือนที่ผ่านมา ระดับกิจกรรมทางกายใช้วิธีการสัมภาษณ์
จากแบบสั ม ภาษณ์ กิ จ กรรมทางกาย Global Physical
Activity Questionnaire (GPAQ) version 2 ฉบับภาษาไทย
ที่ใช้ในการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 255723 และข้อมูลการบริโภคอาหารได้ขอ้ มูล
จากการสัมภาษณ์การบริโภคอาหาร
การทดสอบสมรรถภาพทางกายใช้ก ารทดสอบ
สมรรถภาพความแข็งแรงทางกายสาหรับผูส้ ูงอายุ (Senior
Fitness Test; SFT)24 วัดสัดส่วนร่างกาย ได้แก่ ความยาว
รอบเอว (waist circumference: WC) ความยาวรอบสะโพก
(hip circumference: HC) และส่วนสูงจากการวัดความยาว
ข อ ง ช่ ว ง แ ข น (arm span) โ ด ย ใ ช้ เ ท ป วั ด ส า ย โ ล ห ะ
(Harpenden Anthropometric Tape; Holtain Ltd.,
Crymych, Dyfed, UK) แล้ว ค านวณหาค่า ส่ว นสูง จากการ
แทนค่าในสมการทานายส่วนสูงจากความยาวของช่วงแขน
ในผูส้ งู อายุ25 ความหนาลาตัวแนวตัง้ โดยใช้เครื่องวัดความ
ห น า ล า ตั ว แ น ว ตั้ ง (sliding-beam caliper) ( Sagittal
abdominal diameter: SAD) (Holtain, Ltd., Wales, UK) ชั่ง
นา้ หนักตัวโดยใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล (Seca digital scale
model 813, Seca Corporation, Hamburg, Germany) และ
วั ด อ ง ค์ ป ระ ก อ บร่ า ง ก า ย โด ย เ ค รื่ อ ง DXA (Hologic,
Discovery-Wi, USA)
การวิ เ คราะห์ข ้ อ มู ล กระท าในรู ป ของสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS software (SPSS
18. 0 for Windows Inc. , 2004 Chicago, Illinois, USA)
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงอายุโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ KruskalWallis H ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ Chisquare และ Fisher’s exact test วิ เ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างลักษณะเบือ้ งต้น ระดับกิจกรรม สมรรถภาพความ
แข็ ง แรง และองค์ป ระกอบร่ า งกายผู้สูง อายุ และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัด สรรและ VFA โดยใช้สถิ ติ
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ข องเพี ย ร์ส ัน (Pearson’s Product
[e20/12page]

Online Published

J Gerontol Geriatr Med. 2020;19 (3)
Prevention of covid-19 for geriatric people

Moment Correlation Coefficient) และสถิ ติ ส ั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ส เปี ยร์ แ มน ( Spearman’s Rank Correlation
Coefficients) วิเคราะห์อานาจการทานายของปั จจัยคัดสรร
ต่อพืน้ ที่ไขมันช่องท้องโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

แบบขั้น ตอน (stepwise regression analysis) ก าหนดค่ า
นัยสาคัญทางสถิติ p< 0.05

Table 1 Demographic of subjects between age group.
Age group
60-69 yr
70-79 yr
Male (N (%))
37 (51.4%)
14 (51.9%)
11 (50.0%)
Height* (m)
1.58 ± 0.1
1.58 ± 0.1
1.59 ± 0.1
Weight (kg)
57.8 ± 11.0
62.1± 11.2a
55.7 ± 8.3a,b
BMI (kg/m2)
23.0 ± 3.9
24.6 ± 3.7 a
22.0 ± 3.4 b
Diastolic (mmHg)
134 ± 18
130 ± 19
133 ± 16
BF (%)
35.2 ± 6.7
37.0 ± 6.2
33.8 ± 7.7
2
a
VFA (cm )
121 ± 50
140 ± 49
101 ± 39 b
SAD (cm)
19.0 ± 2.8
20.0 ± 2.6 a
18.0 ± 2.4 b
WC (cm)
87.8 ± 9.6
89.8 ± 10.1
85.1 ± 9.1
HC (cm)
92.4 ± 7.8
94.5 ± 7.4
91.4 ± 6.9
Sleep durations (h)
8.0 (3.0, 11.0)* 7.5 (5.0, 10.0)a 8.0 (5.0, 10.0) a,b
Occupational: active (N (%))
9 (9.7%)
3 (11.1%)
3 (13.0%)
Recreational activity-gardening**
49 (68.1%)
19 (70.4%)
17 (73.9%)
Dietary pattern: Three meals a day
36 (50.0%)
17 (63.0%)
8 (34.8%)
Rice/starch (ladle/meal)
2.1 ± 0.9
1.9 ± 1.0
2.2 ± 1.0
Vegetable (ladle/meal)
1.7 ± 1.0
1.7 ± 1.1a,b
2.1 ± 1.0a
Fruit (serving/day)
3.6 ± 0.9
3.8 ± 0.9
3.8 ± 0.9
Meat (Tbsp/meal)
3.2 ± 2.0
3.2 ± 2.5
3.3 ± 2.0
Drinking water (N (%))
13 (18.0%)
6 (22.2%)
2 (8.7%)
Coffee (N (%))
3 (4.2%)
2 (7.4%)
1 (4.3%)
Milk (N (%))
20 (27.8%)
9 (33.4%)
5 (21.7%)
Soy/ cereal drink (N (%))
27 (37.5%)
10 (37.0%)
13 (56.6%)
Other beverage (N (%))
9 (12.5%)
0 (0.0%)
2 (8.7%)
U/D: NCDs (N (%))
58 (80.6%)
20 (74.1%)
16 (69.6%)
Chewing problems (N (%))
53 (73.6%)
18 (66.7%)
20 (87.0%)
Cooking by him or herself (N (%))
59 (81.9%)
25 (92.6%)
19 (82.6%)
*Height Male (m)= 35.04 + 0.75 (arm span (m)); Height Female (m)= 45.38 + 0.68 (arm span (m))
** Recreational activity such as gardening, raising animals, handicraft
All

80-89 yr
12 (52.2%)
1.57 ± 0.1
54.6 ±11.8b
21.9 ± 3.9 b
139 ± 19
34.5 ± 5.8
121 ± 53 a,b
18.7 ± 3.1 a,b
88.2 ± 9.3
91.0 ± 8.8
9.0 (3.0, 10.5)b
1 (4.5%)
13 (59.1%)
11 (50.0%)
2.1 ± 0.7
1.3 ± 0.5b
3.2 ± 1.0
3.1 ± 1.5
5 (22.7%)
0 (0.0%)
6 (27.3%)
4 (18.2%)
7 (31.8%)
22 (100%)
15 (68.2%)
15 (68.2%)
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ผลการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่า งผู้สูง อายุแ ละยัง สามารถท ากิ จ วัต ร
ประจาวันได้เองในชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายาที่เข้าร่วมการทดสอบมีจานวน 72 คน โดยมีอายุ

เพิ่มขึน้ โดยมีผสู้ งู อายุที่ป่วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูง 39 คน
(ร้อ ยละ 54) และร้อ ยละ 80 ของผู้สูง อายุ ทั้ง หมดไม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ดีพบว่ามากกว่าร้อยละ 68 ที่มีงาน
อดิเรกที่ใช้แรงมาก

Table 2 Total energy expenditure (TEE) and number of the elderly in physical activity levels (PAL) and who pass
in the Senior Fitness Test (SFT).

1,624 ± 245
1,693 ± 238
1,551 ± 233

60-69 yr
1,711 ± 267
1,775 ± 222
1,631 ± 305

Age group
70-79 yr
1,639 ± 205
1,744 ± 187
1,542 ± 176

80-89 yr
1,502 ± 211
1,529 ± 241
1,475 ± 185

2 (2.8%)
20 (27.8%)
50 (69.4%)

1 (3.7%)
11 (40.7%)
15 (55.6%)

1 (4.3%)
4 (17.4%)
18 (78.3%)

0 (0%)
5 (22.7%)
17 (77.3%)

45 (62.5%)
52 (72.2%)
8 (11.1%)
13 (18.1%)
7 (9.7%)
35 (48.6%)

15 (55.6%)
22 (81.5%)
5 (18.5%)
6 (22.2%)
2 (7.4%)

15 (65.2%)
15 (65.2%)
2 (8.7%)
3 (13.0%)
2 (8.7%)

15 (68.2%)
15 (68.2%)
1 (4.5%)
4 (18.2%)
3 (13.6%)

14 (51.9%)

10 (43.5%)

11 (50.0%)

All
TEE (kcal/day)
- Male
- Female
PAL (N (%))
- Sedentary
- Active
- Vigorous
Senior Fitness Test (N (%))
- Chair stand
- Arm curl
- Back scratch
- Chair sit and reach
- Single leg stance
- 2 Minute step

อยู่ในช่วง 60-89 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 73.3 ± 8.1 ปี สามารถ
แบ่งตามกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มผูส้ งู อายุวยั ต้น (60-69 ปี ) 27
คน, วัยกลาง (70-79 ปี ) 22 คน และวัยปลาย (80-89 ปี ) 23
คน ดังแสดงใน Table 1
เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายในแต่ละกลุม่ อายุ
พบว่า ผู้สูง อายุวัย ต้น มี ค่า สูง ที่ สุด และให้ผลไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกั บ ค่ า ร้อ ยละปริ ม าณไขมั น ในร่ า งกาย (body fat
percentage) และพืน้ ที่ไขมันช่องท้อง (VFA) โดยผูส้ งู อายุวยั
กลางมี ค่ า VFA น้อ ยที่ สุด และมี ค่ า ต่ า งจากวัย ต้น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุวยั ปลายมีระยะเวลา
การนอนหลับ ต่ า งจากวัย ต้น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ผูส้ งู อายุที่ทาการศึกษาร้อยละ 80 มีการเจ็บป่ วยด้วยกลุม่ โรค
ไม่ติดต่อเรือ้ รัง ทัง้ นีม้ ีแนวโน้มการเป็ นโรคสูงขึน้ เมื่อมีอายุ

ร้อยละ 50 ของผูส้ ูงอายุบริโภคอาหารทุกมือ้ โดย
ผูส้ งู อายุวยั กลางมีผทู้ ี่บริโภคอาหารครบทุกมือ้ เพียงร้อยละ
34.8 เมื่ อ พิ จ ารณาอาหารที่ บ ริ โ ภคในแต่ ล ะมื ้อ พบว่ า
ผูส้ งู อายุวยั กลางบริโภคผักมากที่สดุ นอกจากนีม้ ีผสู้ งู อายุที่
ดื่มนมเป็ นประจาเพียงร้อยละ 27.8 และมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
มี อ ายุม ากขึ น้ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์น มถั่ว เหลื อ ง / ธั ญ พื ช ได้ร ับ
ความนิยมมากที่สดุ คิดเป็ น ร้อยะ 37.5 อย่างไรก็ดีผสู้ งู อายุ
ร้อยละ 18.0 ยังคงดื่มนา้ เปล่า และอีกร้อยละ 12.5 บริโภค
เครื่องดื่มรสหวาน เช่น โอวัลติน นมเปรีย้ ว เครื่องดื่มปรุงแต่ง
รสต่างๆ และมีเพียงร้อยละ 4.2 เท่านัน้ ที่ดื่มกาแฟเป็ นประจา
ทัง้ นีม้ ากกว่าร้อยละ 70 พบว่าผูส้ งู อายุมีปัญหาเรื่องฟั นและ
การเคีย้ ว ดังแสดงใน Table 1
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Table 2 แสดงค่าการใช้พลังงานใน 1 สัปดาห์ของ
ผู้สูง อายุใ นแต่ละช่ วงวัย ค่า มัธ ยฐานการใช้พ ลังงานใน 1
สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน โดยมีระดับกิจกรรมทางกายเท่ากับ
1.30-1.60 ร้อยละ 69 ของผูส้ ูงอายุที่ทาการศึกษายังคงมี
ระดับกิจกรรมหนัก

และค่าดัชนีมวลกาย ความสัมพันธ์ เชิ ง บวกระดับสูงถึ ง สูง
มากกั บ ความยาวรอบสะโพก ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวก
ระดั บ กลางถึ ง สู ง กั บ การเป็ นโรคความดั น โลหิ ต สู ง
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกในระดั บ ต่ า ถึ ง กลางกั บ การเป็ น
โรคเบาหวาน แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่าถึงกลาง

Table 3 Correlation coefficient between factors and visceral fat area (VFA)
Factor
r
SAD
0.878**
WC
0.812**
BMI
0.789**
HC
0.647**
Disease: hypertension
0.340**
Disease: type 2 diabetes
0.287*
Sex
-0.253*
Total energy expenditure
-0.259*
Chair sit and reach
-0.262*
Age
-0.267*
Vegetable consuming
-0.268*
Recreational activities: active
-0.334**
* p <0.05, **p<0.0001
การทดสอบสมรถถภาพทางกาย พบว่า ผูส้ งู อายุ
ทุกช่วงวัยมีความแข็งแรงกล้ามเนือ้ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
และ โดยผูส้ งู อายุวยั ต้นมีจานวนคนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากที่สดุ รองลงมาคือวัยกลางและวัยปลายตามลาดับ
เมื่อใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สันและสเปี ยร์แมนพบว่า ค่า VFA มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับสูงมากกับค่าความหนาลาตัวแนวตัง้ ค่าเส้นรอบเอว

กับอายุ เพศ ค่าการใช้พลังงานใน 1 สัปดาห์ ระยะทางที่วดั
ได้จากการก้มแตะปลายเท้า และปริมาณการบริโภคผักในแต่
ละวัน ความสัมพันธ์เชิงลบในระดับกลางถึงสูงกับการทางาน
อดิเรก (ทาสวน) ดังแสดงใน Table 3
เมื่ อ ใช้ส ถิ ติ ท ดสอบค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอย
พหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนพบว่าสมการความถดถอยเชิงเส้น แสดง
ใน Table 4 ทัง้ นีต้ ัวแปรคัดสรรของสมการความถดถอยรู ป

Table 4 The prediction equation and coefficient of determination for estimating visceral fat area.
The prediction equation
Adjusted R2
14.41 (SAD (cm)) + ( – 0.12 (Age (yr)) + (–13.75 (Recreational activities: active)) +
0.78
10.61 (Disease: hypertension) + 4.66 (Sex) - 144.09
* Recreational activities: active = 1, not active = 0
** Disease: have hypertension = 1, not hypertension = 0
*** Sex: Male =1, Female =0
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คะแนนดิบที่เหมาะสม ได้แก่ ความหนาลาตัวและการทางาน
อดิเรก (ทาสวน) อายุ โรคความดันโลหิตสูง และเพศ โดย
สามารถท านาย VFA ผู้สูง อายุ ไ ทยที่ ส ามารถท ากิ จ วัต ร
ประจาวันได้เอง ร้อยละ 78.7 (P < 0.001)
บทวิจารณ์
การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ช นิ ด ภาคตั ด ขวางของ
ผูส้ งู อายุไทยที่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้เอง และอาศัย
อยู่ บ ริ เ วณมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายา ในปี
พ.ศ.2557-พ.ศ.2558 จานวน 72 คน มีแนวโน้มนา้ หนักตัว
ค่าดัชนีมวลกายและพืน้ ที่ไขมันช่องท้องลดลง (VFA) เมื่ออายุ
เพิ่ ม ขึ ้ น โดยผู้ สู ง อายุ วั ย กลางมี ค่ า VFA ใกล้ เ คี ย ง
ค่ามาตรฐาน และมีค่าความหนาลาตัวน้อยที่สดุ และมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั วัยต้นที่มีค่า VFA และ
ค่าความหนาลาตัวสูงสุด ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาร่วมกับค่าการใช้
พลัง งานใน 1 สัป ดาห์ และระดับ กิ จ กรรมทางกายพบว่า
ผูส้ ูง อายุวยั กลางมีค่าเฉลี่ยค่าการใช้พลังงานใน 1 สัปดาห์
สูง สุด และมากกว่าครึ่งหนึ่งมี ระดับ กิ จกรรมหนักจากงาน
บ้านและงานอดิเรก เช่น ทาสวน เลีย้ งสัตว์ ทางานช่างต่างๆ
และมี ร ะยะเวลาการนอนอยู่ ใ นเกณฑ์ที่ แ นะน า 26 ทั้ ง นี ้
ผูส้ ูงอายุที่ทาการศึกษาและผูส้ ูงอายุวยั กลางมีค่ามัธยฐาน
ระยะเวลาการนอนเท่ากับ 8.0 ชั่วโมงต่อวัน ใกล้เคียงกับการ
ใช้เวลาในการนอนของคนอายุ 54-71 ปี (8.5 ชั่วโมง) ที่ได้
จากโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้า น
กิ จ กรรมทางกายของประชากรไทย 27 แม้ว่ า ผู้สูง อายุ ที่
ทาการศึกษายังคงสามารถทากิจวัตรประจาวันได้เอง แต่เมื่อ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยประเมินเกณฑ์ในแต่ละช่วง
อายุกลับพบว่าผูส้ งู อายุในแต่ละช่วงวัยมีสมรรถภาพทางกาย
ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีพ้ บปั ญหาความยืดหยุน่ หรือความอ่อนตัว
มากที่สดุ เช่นเดียวกับการศึกษาสมรรถภาพทางกายผูส้ งู อายุ
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ของนริศรา เปรมศรี และ
คณะ 28 ความอ่ อ นตั ว มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันและสุขภาพโดยรวม ได้แก่ ป้องกันการบาดเจ็บ
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ทัง้ นีก้ ารขาดความอ่อนตัวที่
หลังทาให้ทรงตัวไม่ดี เกิดการกดทับเส้นประสาท พบได้ในผู้
ที่น่งั อยู่กบั ที่นานๆ ตัง้ แต่ผใู้ หญ่วยั ทางานไปจนถึงวัยสูงอายุ
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ดังนัน้ ควรมีการส่งเสริมการออกกาลังกายหรือให้ความรู ก้ าร
ดูแลสุขภาพในเรื่องสมรรถภาพทางกายตัง้ แต่ผูใ้ หญ่จนถึง
ผูส้ งู อายุ และจากการศึกษาของ ธชา รุ ญเจริญ 29 แสดงให้
เห็ น ว่า ผู้สูงอายุที่เ ข้าร่วมกิ จ กรรมนันทนาการที่ เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพียง 1 เดือน มีสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิตดีขนึ ้
นอกจากนี ้เ มื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาวะ
โภชนาการพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 มีปัญหาการเคีย้ ว แต่
สามารถรับประทานอาหารได้ โดยผูส้ ูงอายุวยั กลางสามารถ
เตรียมและปรุงอาหารได้เอง และยังคงมีการบริโภคผักสูงกว่า
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ วั ย ปลาย และพบว่ า ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง หมดที่
ทาการศึกษาปริมาณข้าวที่บริโภคอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนาของ
ธงโภชนาการผูส้ ูงอายุ30 ยกเว้นอาหารในแหล่งโปรตีน เช่น
เนือ้ สัตว์ นม ที่มีปริมาณการบริโภคค่อนข้างกว้าง ตัง้ แต่ 1-10
ส่วนต่อมือ้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น พบว่า ผูส้ งู อายุ
แต่ละคนมีปัญหาการเข้าถึงอาหารในกลุ่มโปรตีนที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ปั ญหาการเคีย้ วกลืน ทาให้บริโภคเฉพาะเนือ้ สัตว์ที่
เคีย้ วได้ง่ายหรือแหล่งโปรตีนจากพืช เช่น เนือ้ ปลา เต้าหู้ บาง
คนมี ปั ญ หาเศรษฐานะท าให้แ หล่ ง โปรตี น ที่ บ ริ โ ภคและ
สามารถเข้าถึงได้สว่ นใหญ่เป็ นไข่และผลิตภัณฑ์ ทัง้ นีน้ มและ
ผลิตภัณฑ์นมเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนที่ไม่ได้รบั ความนิยมใน
กลุ่มที่ศึกษานี ้ ส่วนมากให้เหตุผลว่าไม่ชอบบริโภค ดื่มแล้ว
ท้องเสีย เหม็นคาว เป็ นต้น จากข้อมูลการศึกษาจะเห็นได้วา่
ผูส้ งู อายุเข้าถึงอาหารกลุม่ โปรตีนแตกต่างกันตามรายบุคคล
ดังนัน้ การให้คาปรึกษาทางอาหารและโภชนาการต่อผูส้ งู อายุ
เป็ น รายบุค คลจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น เพื่ อ แก้ปั ญ หาได้ต รงจุด
เนื่องจากผูส้ งู อายุหากได้รบั พลังงานและโปรตีนไม่เพียงพอมี
ผลต่อองค์ประกอบร่างกายทาให้มวลกล้ามเนือ้ ลดลง และมี
ผลต่ อ ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ร่ า งกาย 31 ส่ ง ผลถึ ง สุ ข ภาพและ
สมรรถภาพในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ค่า VFA มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับค่าความหนา
ลาตัว แนวตัง้ ในระดับ สูง ซึ่ง ให้ผลสอดคล้องกับการศึกษา
ในผูใ้ หญ่ไทยวัยทางาน ช่วงอายุ 20-44 ปี ของอัจฉรา ธรรม
ประสิท ธิ ์แ ละคณะ 32พบค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์เ ท่า กับ
0.95 นอกจากนี ย้ งั มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับ ค่าดัชนีมวล
กายและเส้นรอบเอวสอดคล้องกับการศึกษาของ Gadekar
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แ ล ะ ค ณ ะ 33 ศ ึก ษ า ผู ใ้ ห ญ่อ ิน เ ด ีย ส ขุ ภ า พ ด ี พ บ ค ่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวล
กายกับ ค่า VFA เท่า กับ 0.74 และ 0.76 ในเพศชาย และ
0.77 แ ล ะ 0.60 เ พ ศ ห ญิ ง น อ ก จ า ก นี ้ ค่ า VFA ยั ง มี
ความสัมพันธ์เ ชิง บวกกับกลุม่ อาการอ้วนลงพุง (metabolic
syndrome) ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 สอดคล้องกับการศึกษาของ Wang C และคณะ34 และ
Koh H และคณะ35
อย่างไรก็ ดี ค่า VFA มีความสัมพันธ์เ ชิง ลบกับค่า
การใช้พลังงานใน 1 สัปดาห์ และกิจกรรมที่ใช้แรง ได้แก่ การ
ทาสวน สอดคล้องกับการศึกษาของ Henry CJK และคณะ36
พบว่าผูส้ ูงอายุที่อาศัยบริเวณจังหวัดชลบุรีมีระดับกิจกรรม
ทางกายเท่ากับ 1.21-1.73 ใกล้เ คียงกับ การศึกษานี ้ 1.301.60 นอกจากนีใ้ นการศึกษาของ ของ Gawlak Z และคณะ
37
พบว่ า ผู้ที่ มี กิ จ กรรมทางกายสูง มี จ านวนก้า วมากกว่ า
12,500 ก้าว/วัน จะช่วยลดปริมาณ VFA ได้
ทัง้ นีก้ ารบริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ และ
การบริโภคผักอย่างน้อย 2 ส่วนบริโภคต่อวัน มีความสัมพันธ์
กับค่า VFA ที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cook TL
และคณะ38 ที่ทาการศึกษาในเด็กอ้วนชาวละติน (อายุ 8-18
ปี ) พบว่ากลุม่ ที่บริโภคผักประมาณ 1.7 + 1.0 ส่วนบริโภคต่อ
วั น มี พื ้น ที่ ไ ขมั น ช่ อ งท้ อ งและความเสี่ ย งปั จจั ย ที่ เ กิ ด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลดลง
ค่า VFA ของผู้สูง อายุเพศหญิ งมี ค่าน้อยกว่าเพศ
ชาย อาจเป็ นผลมาจากกิ จกรรมทางกายของผูส้ ูงอายุเพศ
หญิ ง ที่ มี กิ จ กรรมงานบ้า น เช่ น งานท าความสะอาดบ้า น
เตรียมอาหาร งานซักเสือ้ ผ้า เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับการศึกษาของ Ethisan P และคณะ39 พบว่าผูส้ งู อายุ
เพศหญิ งไทยมีกิ จกรรมทางกายสูงกว่าเพศชาย 3.64 เท่า
ต่ า งจากการศึ ก ษาต่ า งประเทศ 40, 41 ที่ พ บว่ า ไม่ มี ค วาม
แตกต่างระหว่างเพศชายกับหญิง
นอกจากนี ้ ผูส้ งู อายุวยั กลางมีองค์ประกอบร่างกาย
ได้แ ก่ ค่า VFA ใกล้เ คียงค่ามาตรฐาน และมี ค่าความหนา
ล าตั ว น้ อ ยที่ สุ ด น่ า จะเป็ นผลจากกิ จ กรรมทางกายซึ่ ง
สอดคล้องกับค่าระดับการใช้พลังงานใน 1 สัปดาห์ที่วยั กลาง
มีคา่ มัธยฐานสูงที่สดุ นอกจากนีเ้ ป็ นไปได้วา่ ผูส้ งู อายุวยั กลาง
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และวัย ปลายที่ อ ยู่ในช่ว งเวลาที่ ท าการศึก ษา (พ.ศ.2557พ.ศ.2558) เกิ ดในช่วงปี พ.ศ.2467-พ.ศ.2487 ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่ม ไซเลนต์เ จเนอเรชัน (silent generation) หรือ greater
generation คือกลุ่มคนที่เกิ ดก่อนและระหว่างสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นช่วงที่ประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ช่วงการพัฒ นา
ประเทศ โดยผูท้ ี่เกิดในช่วงนีไ้ ด้รบั การศึกษาระดับประถมหรือ
ต่ ากว่า และไม่นิยมใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องทุ่นแรง ทาให้มี
ระดับกิ จกรรมทางกายสูงกว่าผูส้ ูงอายุวยั ต้น (เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2489-2497) เป็ นกลุม่ คนที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครัง้
ที่ 2 หรื อ เรี ย กว่ า กลุ่ ม Baby boomer อย่ า งไรก็ ดี จ าก
การศึกษา รศรินทร์ เกรย์ และคณะ42พบว่าประชากรในกลุม่
Baby boomer มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการด าเนิ น ชี วิ ต ให้
ความสาคัญกับครอบครัวและภาวะสุขภาพเป็ นอันดับต้นๆ
จากสัดส่วนประชากรผูส้ งู อายุไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือกลุม่ Baby boomer (เกิดในช่วง
ปี พ.ศ. 2489-2506) ดัง นั้น หากประชากรในกลุ่ม นี ไ้ ด้ร ับ
ความรู เ้ กี่ ยวพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องจะเป็ นผลดีในการ
จัดการการดูแลผูส้ ูงอายุไทยในอนาคต อีกทัง้ เป็ นไปได้ว่า
ความรุ น แรงของการเจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคอั น เนื่ อ งมาจาก
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมจะลดลง ผู้ สู ง อายุ มี
ความสามารถในการดูแ ลตนเองดี ขึ น้ รวมถึ ง ผู้ดูแ ลและ
ครอบครัวผูส้ งู อายุเองมีพฤติกรรมสุขภาพดีขนึ ้
โดยสรุ ป ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ค่ า VFA ในผู้สูง อายุใ น
การศึกษานี ้ พิจารณาจากสมการความถดถอย ซึ่งทานายค่า
VFA ได้ถึงร้อยละ 78.7 (P < 0.001) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้
เพศ การทาสวน (กิจกรรมที่มีการออกแรงมาก) โรคความดัน
โลหิตสูง ความหนาลาตัว ค่าดัชนีมวลกายและอายุ โดยหาก
เป็ นเพศหญิง มีกิจกรรมทาสวน ไม่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง
มีความหนาลาตัวและค่าดัชนีมวลกายน้อย และมีอายุมาก
จะให้ค่า VFA ต่า อย่างไรก็ดีการศึกษาการตายในผูส้ งู อายุ
ชาวเอเชียของ Hong ES และคณะ43 พบว่า VFA มีค่าสูงหรือ
ต่ า มากจะมีค วามสัมพัน ธ์กับ การตายที่ สูง ขึน้ (u-shaped)
ประกอบกั บ การศึ ก ษานี ้มี ข ้อ จ ากั ด ในเรื่ อ งระยะเวลาที่
ทาการศึกษา จึงไม่สามารถเปรียบเทียบปั จ จัยที่เกิดขึน้ จาก
ตั ว บุ ค คลได้ ดั ง นั้ น ควรท าการศึ ก ษาระยะยาว ( intraindividual longitudinal study) ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
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เปลี่ ย นแปลงองค์ป ระกอบร่ า งกาย การบริ โ ภคอาหาร
กิจกรรมและสมรรถภาพทางกายของผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุไทย
เพื่ อ ท าให้ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบร่างกายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึน้
บทสรุ ป
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ VFA ในผู้สู ง อายุ ที่ ส ามารถท า
กิจวัตรประจาวันได้เองจากการวิเคราะห์โดยสถิติสมั ประสิทธิ์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน พบว่า ความหนาลาตัว อายุ
งานอดิเรกที่ใช้แรง ได้แก่ การทาสวน การเป็ นโรคความดัน
โลหิ ต สูง เพศ และค่ า ดัช นี ม วลกาย ทั้ง นี ้ปั จ จั ย ดัง กล่า ว
สามารถใช้ ท านายพื ้ น ที่ ไ ขมั น ช่ อ งท้ อ งได้ ร ้ อ ยละ 78
(Adjusted R2 = 0.78, SEE = 23.22 cm2, P < 0.001) และมี
สมการความถดถอยซึ่ง แสดงความสัม พัน ธ์ ดัง นี ้ VFA =
(14.41 x ความหนาล าตัว )+(-0.12 x อายุ) +(-13.75 x ท า
สวน)+(10.61 x โรคความดัน โลหิ ต สูง )+(4.66 x เพศ) –
144.09 ดังนัน้ ควรมีมาตรการรณรงค์หรือนโยบายที่สนับสนุน
ให้ผู้สูง อายุ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมนัน ทนาการที่ เ สริ ม สร้า ง
สมรรถภาพทางกายประกอบกับการให้ความรู ้ ความเข้าใจ
ด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพผูส้ งู อายุ เพื่อให้
ผู้ สู ง อายุ มี ส มรรถภาพทางกายและคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ ้น
นอกจากนี ้ส ามารถให้ข ้อ มูล ดัง กล่ า วกับ ผู้ใ หญ่ ที่ จ ะเป็ น
ผูส้ งู อายุในอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดสุขภาวะ
ที่ดี ยังผลให้สามารถมีชีวิตและยั่งชีพได้ดว้ ยตนเอง ลดภาวะ
พึ่งพาอันจะเป็ นปั ญหาระบบการดูแลสุขภาพของคนไทยใน
อนาคตต่อไป
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