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บทน้ำ 

 อำยุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรท้ำงำนของระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ไม่ว่ำจะเป็น
ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ ระบบประสำท  ในผู้สูงอำยุจะมีมวลกล้ำมเนื้อลดลงท้ำให้ก้ำลังของกล้ำมเนื้อ
ลดลง และยังมีกำรลดลงของเซลล์สมองส่งผลให้มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมกล้ำมเนื้อ ควำมคล่องแคล่ว
ลดลง (Faulkner et al., 2007; Vidt et al., 2011: 334-341) รวมถึงกำรท้ำงำนของรยำงค์แขนซึ่งอำศัย
กำรควบคุมที่ซับซ้อนและกำรท้ำงำนประสำนสัมพันธ์ของกล้ำมเนื้อแขนและมือ (Boss & Seegmiller, 
1981: 434-440; Woytowicz et al., 2016: 191-199) งำนวิจัยในอดีตได้ท้ำกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร
ประสำนสัมพันธ์ของกล้ำมเนื้อแขนและมือ พบว่ำกำรท้ำงำนประสำนสัมพันธ์ของแขนที่ลดลงนี้ เกิดจำกกำร
ลดลงของก้ำลังกล้ำมเนื้อของแขน (Lin et al., 2014: 40-47) ส่งผลกระทบต่อกำรท้ำกิจวัตรประจ้ำวันต่ำง 
ๆ ไม่ว่ำจะเป็น กำรรับประทำนอำหำร กำรแต่งตัว กำรท้ำควำมสะอำดร่ำงกำย เป็นต้น นอกจำกนี้จำก
งำนวิจัยยังพบว่ำ กำรลดลงของกำรท้ำงำนของรยำงค์แขนเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในกำรท้ำนำยภำวะทุพพล
ภำพและกำรเสียชีวิตในผู้สูงอำยุอีกด้วย (Woytowicz et al., 2016: 191-199)  
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 งำนวิจัยชนิดภำคตัดขวำง (cross-sectional study) มีอำสำมำสมัครจำกชมรมผู้สูงอำยุในจังหวัด
สมุทรปรำกำร เข้ำร่วมงำนวิจัย จ้ำนวน 52 คน แบ่งออกเป็น เพศชำย 26 คน และเพศหญิง 26 คน  

1. ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขนในกำรท้ำกิจกรรมและควำมแข็งแรงของ
รยำงค์แขน 

2. ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขนในกำรท้ำกิจกรรมและคุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุ   

 ผู้สูงอำยุจ้ำนวน 52 คนเข้ำร่วมเป็นอำสำมำสมัคร (เพศชำย 26 คน และเพศหญิง 26 คน) 

ตำรำง 2  
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนกับความแข็งแรงของแขน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมกับคุณภาพชีวิต (N = 52) 

* p < .05 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 8  "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม" มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ  ครั้งที่ 8 
“งำนวิชำกำรรับใช้สังคม”  มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรท้ำกิจกรรมของรยำงค์แขนและควำมแข็งแรงของรยำงค์
แขน มีค่ำควำมสัมพันธ์แบบผกผันมีค่ำระหว่ำง 0.42 ถึง 0.21 ในระดับน้อยถึงปำนกลำง แสดงให้เห็นว่ำ เมื่อ
ควำมแข็งแรงของรยำงค์แขนลดลงส่งผลให้ใช้เวลำในกำรท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของรยำงค์แขนเพิ่มมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนที่มีลักษณะกำรเคลื่อนไหวแบบใช้แขนทั้งสองข้ำง (Bilateral upper extremity) 
เมื่อท้ำกำรเปรียบเทียบจ้ำนวนครั้งในกำรท้ำ arm curl จ้ำนวนครั้งที่มำกกว่ำแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถใน
กำรท้ำงำนของรยำงค์แขนที่ดีกว่ำ (Liu et al., 2016: 753-760) จำกผลงำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ควำม
แข็งแรงของรยำงค์แขนที่ลดลงส่งผลให้ระยะเวลำในกำรท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของรยำงค์แขน เพิ่มขึ้น ดังนั้น
กำรออกก้ำลังกำยรยำงค์แขน อำจส่งผลให้กำรท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของรยำงค์แขนดีขึ้น 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขนในกำรท้ำกิจกรรมกับคุณภำพชีวิต เมื่อแยกงำนที่
เป็นกำรท้ำกิจกรรมของรยำงค์แขน 2 ข้ำง พบว่ำ ค่ำควำมสัมพันธ์มีค่ำระหว่ำง 0.03 ถึง 0.05 ซึ่งเป็น
ควำมสัมพันธ์ในเชิงบวก และกิจกรรมที่ใช้รยำงค์แขนเพียงข้ำงเดียวเป็นส่วนใหญ่ค่ำควำมสัมพันธ์แบบผกผัน 
มีค่ำระหว่ำง 0.04 ถึง 0.15 แสดงให้เห็นว่ำ กำรท้ำกิจกรรมของรยำงค์แขนข้ำงเดียวที่ลดลงมีควำมสัมพันธ์
กับคุณภำพชีวิตที่ลดลงตำมไปด้วย จำกงำนวิจัยในอดีต ที่ท้ำกำรออกก้ำลังกำยของรยำงค์แขนเป็นระยะเวลำ 
6 สัปดำห์ และวัดคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ พบว่ำ เมื่อควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขนดีขึ้น ส่งผลให้
ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น (Song & Yu, 2019: 97-105)  
แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกงำนวิจัยนี้พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรท้ำกิจกรรมของรยำงค์แขน
และคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุมีค่ำควำมสัมพันธ์อยู่ 0.00 – 0.25 จึงกล่ำวได้ว่ำควำมสำมำรถในกำรท้ำ
กิจกรรมของรยำงค์แขนมีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตในผู้สูงอำยุในระดับน้อยมำก 

ควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์
แขนในกำรท้ำกิจกรรม 

(TEMPA) (วินำที) 

ค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) 

กับควำมแข็งแรงของ
รยำงค์แขน 

P-value 
ค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) 
กับคุณภำพชีวิต 

P-value 

 ยกและย้ำยเหยือกน้้ำไปยัง
ต้ำแหน่งอื่น 

-0.36 0.01* -0.13 0.24 

 เปิดขวดโหลและตักกำแฟให้
เต็มช้อนลงแก้วกำแฟ 

-0.22 0.06 -0.03 0.78 

 ยกเหยือกน้้ำและเทน้้ำใส่แก้ว -0.37 0.01* -0.13 0.27 
 ไขกุญแจและน้ำขวดยำออก

จำกกล่อง 
-0.39 0.01* 0.05 0.63 

 เขียนจดหมำยและติดแสตมป์ -0.40 0.01* -0.24 0.03* 
 ผูกผ้ำพันคอ -0.29 0.01* 0.03 0.79 
 สับไพ่ แจกไพ่ พร้อมเก็บคืน -0.21 0.06 -0.03 0.98 
 หยิบเหรียญและหยอดลง

กระปุก 
-0.27 0.01* -0.17 0.13 

 หยิบของชิ้นเล็ก ๆ ใส่ถ้วย -0.42 0.01* 0.08 0.49 

รูปแบบงำนวิจัย 

เกณฑ์กำรคัดเข้ำและเกณฑ์กำรคัดออก 

 เกณฑ์คัดเข้ำ ได้แก่ สำมำรถสื่อสำรได้โดยใช้ภำษำไทย ไมม่ีควำมบกพร่องทำงกำรรับรู้และสติปัญญำ
ไมม่ีอำกำรวิงเวียนศีรษะในวันที่ท้ำกำรทดสอบ ไม่มีปัญหำด้ำนกำรมองเห็น ภำพไม่ชัด ภำพซ้อน โดยสำมำรถ
ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ได ้ ไมม่ีควำมผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อที่ส่งผลต่อกำรใช้แขน เช่น 
กระดูกแขนหัก ไม่มีโรคทำงระบบประสำท เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง หรือโรคพำร์กินสัน และไม่มีอำกำรชำ
จำกระบบประสำทส่วนกลำง และระบบประสำทส่วนปลำย  
 เกณฑ์กำรคัดออก ได้แก ่ ไม่สำมำรถสื่อสำรและท้ำตำมค้ำสั่งได ้ ถนัดมือซำ้ย และมีกำรจ้ำกัดช่วงกำร
เคลื่อนไหวของรยำงค์แขน  
 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 

 1. Upper Extremity Performance Test for the 
Elderly (TEMPA) เป็นแบบประเมินที่ใช้ในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรท้ำกิจกรรมของรยำงค์แขนซึ่งมีกำรประเมิน
งำนที่ใช้แขนข้ำงเดียว และ งำนที่ใช้แขน 2 ข้ำงร่วมกัน 
(Desrosiers et al., 1995: 1125-1129) โดยกำรประเมินท้ำ
โดยให้อำสำสมัครท้ำงำนต่ำง ๆ จ้ำนวน 9 งำน ผู้วิจัยท้ำกำร
ทดสอบแต่ละงำนโดยกำรจับเวลำที่อำสำสมัครใช้ในกำรท้ำงำน
ต่ำง ๆ ให้ส้ำเร็จ  
2. แบบประเมิน arm curl ใช้ในกำรทดสอบควำมแข็งแรงของ
รยำงค์แขนในผู้สูงอำยุ (Chodzko-Zajko, 2014) กำรประเมิน
จะนับจำกจ้ำนวนครั้งที่ยกดัมเบลได ้ภำยในเวลำ 30 วินำที  
 3. แบบประเมินเครื่องชี้วัดคุณภำพชีวิตขององค์กำร
อนำมัยโลกชุดย่อ:ฉบับภำษำไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เป็น
แบบประเมินที่ใช้วัดคุณภำพชีวิต โดยมีองค์ประกอบกำรประเมิน 
4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ ด้ำนควำมสัมพันธ์
ทำงสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 
  

รูปที่ 1 อุปกรณ์ทดสอบTEMPA 

รูปที่ 2 อุปกรณ์ทดสอบ arm curl 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติส้ำเร็จรูป ก้ำหนดระดับนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ p-value < 0.05 
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำร่วมงำนวิจัย ประกอบด้วย อำยุ น้้ำหนัก ส่วนสูง ควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขน 
ควำมแข็งแรงของแขน และคุณภำพชีวิต แสดงในรูปของค่ำเฉลี่ย ± คำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน (mean ± SD) 
ทดสอบกำรกระจำยตัวของข้อมูลโดยใช้ Kolmagorov-Smirnov test พบว่ำ ข้อมูลมีกำรกระจำยตัวไม่ปกต ิ
จึงใช้สถิติ Spearman’s correlation ในกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขนใน
กำรท้ำกิจกรรมและควำมแข็งแรงของรยำงคแ์ขน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์
แขนในกำรท้ำกิจกรรมและคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ  

ตำรำง 1  
แสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมงานวิจัย (N = 52) 

ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเฉลี่ย ± ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
อำยุ (ปี) 71.55±7.00 
น้้ำหนัก (กิโลกรัม) 61.52±12.02 
ส่วนสูง (เซนติเมตร) 154.36±8.67 
ดัชนีมวงกำย (กิโลกรัม/ตำรำงเมตร) 25.78±4.63 


