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Abstract
Objective:  To evaluate the effect of a 6-week Beguine dance 
on balance in Thai elderly with a history of fall. 
Study Design:  Experimental research, one group design 
Setting:  Rehabilitation Medicine Department, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital and Day care unit, Prasat 
Neurological Institute 
Participants:  Thai elderly aged 60 or older with history of 
falling 
Methods:  A 30-minute Beguine dance with simple balance 
exercisewas set as 2 times per week for 6 weeks. The balance 
testing consisted of Single-Leg Stance testwith eyes open and 
close (SLST-EO and SLST-EC), Berg Balance Test, Timed Up 
and Go Test (TUG) and gait velocity. 
Results:  Fifteen elderly with mean age (SD) of 79 (7.5) were 
recruited.The mean difference between pre- and post- training 
of SLST-EO of right, left leg, SLST-EC of right, left leg were 
0.03, 0.36, 0.12, 0.26 sec, respectively. The mean difference 
(95%CI) between pre and post training of TUG, gait velocity 
andBerg balance score were 2.11 (1.58, 2.64) sec, 0.10 (0.05, 
0.15) m/s and 2.60 (1.62, 3.57), respectively. There were 
improvement of Time Up and Go test, gait velocity and Berg 
Balance Scale (P< 0.05). 
Conclusion:  A 6-week, twice weekly, Beguine danceimproves  
dynamic balance and gait velocity in Thai elderly with a history 
of fall.
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บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์:

เพื่อศึกษาผลของการฝึกออกกำลังกายด้วย

เพลงลีลาศจังหวะบีกินต่อสมรรถภาพการทรงตัวและการเดิน

ในผู้สูงอายุไทยที่มีประวัติหกล้ม

รูปแบบการวิจัย:งานวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว

สถานที่ทำวิจัย:ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี,ศูนย์ผู้สูงวัยสถาบันประสาทวิทยา

กลุ่มประชากร:ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมีประวัติหกล้ม

วิธีการศึกษา:ผู้เข้าร่วมวิจัยฝึกการทรงตัวประกอบเพลงลีลาศ

จังหวะบีกิน30นาทีต่อครั้ง2ครั้งต่อสัปดาห์รวม6สัปดาห์ทำ

การทดสอบความสามารถในการทรงตัวตามแบบทดสอบ

Single-LegStanceTestwithEyesOpenandClose

(SLST-EOandSLST-EC),BergBalanceScale,Timed

UpandGo(TUG)และความเร็วขณะเดินบนพื้นราบโดยเก็บ

ข้อมูลก่อนและหลังจากฝึกการทรงตัวประกอบเพลงลีลาศ

จังหวะบีกินครบตามโปรแกรม

ผลการศึกษา:
มีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด15รายอายุเฉลี่ย(ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน)คือ79(7.5)ปีพบว่าค่าความแตกต่างก่อน

และหลังฝึกของSLST-EOขาขวา,ขาซ้าย,SLST-ECขาขวา,

ขาซ้ายเป็น0.03,0.36,0.12,0.26วินาทีตามลำดับสำหรับ

ค่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการฝึกของTUG,ความ

เร็วในการเดินบนพื้นราบและBergbalancescoreมีค่าเฉลี่ย

(95%CI)เป็น2.11(1.58,2.64)วินาที,0.10(0.05,0.15)เมตร

ต่อวินาทีและ2.60(1.62,3.57)ตามลำดับโดยค่าตัวแปรTUG,

ความเร็วในการเดินบนพื้นราบและBergbalancescore

ภายหลังการฝึกลีลาศจังหวะบิกินครบตามโปรแกรมดีขึ้นกว่า

ก่อนฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)

สรุป:การฝึกทรงตัวประกอบเพลงลีลาศจังหวะบีกิน30นาที
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2ครั้งต่อสัปดาห์รวม6สัปดาห์ช่วยเพิ่มความสามารถในการ

ทรงตัวขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว(dynamicbalance)

และช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินในกลุ่มผู้สูงอายุไทยที่มี

ประวัติหกล้ม

คำสำคัญ:ลีลาศจังหวะบีกิน,การฝึกทรงตัว,ผู้สูงอายุ,หกล้ม
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บทนำ

 ภาวะหกล้มเป็นปัญหาสำคัญที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนผู้สูงอายุผลกระทบของ
ภาวะหกล้มนอกจากจะนำไปสู่ความเจ็บป่วยเกิดภาวะกระดูก
หักแล้วยังก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพและเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ(1)ปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาสาเหตุ
ปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งแนวทางการป้องกันการหกล้มซึ่งพบว่า
สาเหตุที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงถดถอยของร่างกาย
สมรรถภาพการเดินที่ลดลงลักษณะการเดินและการทรงตัวที่
ผิดปกติรวมทั้งภาวะจิตใจมีความวิตกกังวลและซึมเศร้า(2,3)การ
ป้องกันการหกล้มช่วยลดปัญหากระดูกหักและภาวะข้างเคียง
ที่เกิดจากการหกล้มและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้
 ปัจจุบันได้มีการนำการออกกำลังกายในหลากหลายรูปแบบ
มาใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการทรงตัวการเดินและป้องการ
ภาวะหกล้มตัวอย่างเช่นการเดิน,วิ่ง,โยคะ,การรำมวยจีน,
การเต้นรำเป็นต้น(4,5)สำหรับการเต้นรำเป็นการออกกำลังกาย
ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องประกอบจังหวะมีลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างจากการออกกำลังกายประกอบจังหวะชนิดอื่น
คือเป็นการฝึกเดินที่มีรูปแบบและทิศทางที่แน่นอนเน้นการใช้
เท้าเป็นหลักมีการหมุนตัวเพื่อเปลี่ยนทิศทางและถ่ายเทน้ำหนัก
ร่างกายมีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายด้วยการเต้นรำ
อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย
สมรรถภาพกล้ามเนื้อความอ่อนตัวปฏิกิริยาตอบสนองของมือ
และเท้าทำให้เพิ่มสมรรถภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุสุขภาพดี(6-8)
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม(9)รวมทั้งช่วยส่งเสริม
สุขภาพจิตใจอารมณ์ส่งผลให้ผู้ฝึกมีความสนุกและสามารถ
ร่วมมือฝึกได้สม่ำเสมอ(6-9)ประเทศไทยเคยมีการศึกษาผลของ
การฝึกลีลาศต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการ
หกล้ม(9)แต่ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องความเหมาะสมของจังหวะ
เพลงท่าเต้นโปรแกรมการฝึกด้านความถี่และระยะเวลาของ
การฝึกที่เหมาะสมจึงทำให้ไม่สามารถอนุมานได้อย่างมั่นใจว่า
การแนะนำผู้สูงอายุไทยให้ออกกำลังด้วยการลีลาศนั้นจะมีผล
เพิ่มพูนสมรรถภาพการทรงตัวได้จริง
 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทรงตัวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่ใช้ในคลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุโรงพยาบาลรามาธิบดีใช้
ท่าทางออกกำลังอย่างง่ายมีการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุได้(10)แต่พบว่าผู้ป่วยไม่

สามารถฝึกได้สม่ำเสมอจึงไม่เกิดประสิทธิผลของการฝึกคณะ
ผู้วิจัยจึงคิดว่าการออกกำลังกายวิธีดังกล่าวประกอบเพลง
ลีลาศจังหวะบีกินซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะสม่ำเสมอไม่ช้าหรือ
เร็วเกินไปและเป็นจังหวะที่ง่ายต่อการฝึกเหมาะกับผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาการทรงตัวหรือไม่เคยเต้นรำมาก่อนคาดว่าการ
ออกกำลังกายดังกล่าวจะสามารถเพิ่มสมรรถภาพการทรงตัวร่วม
กับทำให้ผู้สูงอายุสามารถฝึกได้อย่างปลอดภัยและสม่ำเสมอ
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ
ออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศจังหวะบีกินต่อการเพิ่มสมรรถภาพ
การทรงตัวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีประวัติหกล้มซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการหกล้มโดยเลือกวิธีการทดสอบ
คือTimeupandgoTest,BergBalanceScale,Single
LegStanceTestและความเร็วในการเดินร่วมกันเพื่อประเมิน
สมรรถภาพการทรงตัวและการเดินขณะมีการเคลื่อนไหวซึ่ง
คล้ายคลึงกับการเดินและการรักษาความทรงตัวที่เกิดขึ้นใน
กิจวัตรประจำวัน

วิธีการศึกษา
กลุ่มประชากร
 อาสาสมัครที่มีอายุมากกว่า60ปีที่มีประวัติหกล้มจำนวน
14คนณหน่วยฟื้นฟูหัวใจภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์ผู้สูงวัยสถาบัน
ประสาทวิทยา
เกณฑ์คัดเข้า
 ผู้สูงอายุไทยอายุตั้งแต่60ปีมีประวัติหกล้มภายใน1ปีที่
ผ่านมา,สามารถเดินได้เป็นระยะทาง14เมตรโดยใช้หรือไม่
ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน,มีการมองเห็นและการได้ยินปกติและหรือ
ไม่มีอุปสรรคเรื่องการมองเห็นและการได้ยินและยินยอมเข้า
ร่วมโครงการโดยการลงนาม
เกณฑ์คัดออก
 มีปัญหาด้านการสื่อสารไม่สามารถร่วมมือในการตรวจ
และการฝึกได้,มีปัญหาหรือสภาวะในระดับที่มีผลต่อการ
ทรงตัวและการเดินได้แก่ปัญหาด้านระบบประสาทโรค
พาร์กินสันHoehnandYahrstage4-5,โรคหลอดเลือดสมอง
ที่ไม่สามารถออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศตามที่กำหนดได้,
โรคหัวใจและปอดขั้นรุนแรง,มีอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ
รุนแรงซึ่งมีผลต่อการเดิน,รับประทานยาหรือเครื่องดื่มที่ทำ
ให้ง่วงซึมในช่วงที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
 การคำนวณSamplesizeN=[(Zα+Zβ)(Ó)/(µ

1-µ2)]2
เมื่อกำหนดค่าดังต่อไปนี้Alpha=0.05,Beta=0.20ซึ่งจะได้
ค่าSamplesizeเท่ากับ14

เครื่องมือและอุปกรณ์
 ได้แก่เครื่องเล่นCDจำนวน1เครื่อง,นาฬิกาจับเวลา
จำนวน1เครื่องและเก้าอี้
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ขั้นตอนการวิจัย
 1.ผู้วิจัยทำการประชาสัมพันธ์โครงการในโรงพยาบาลรามา-
ธิบดีและศูนย์ผู้สูงวัยสถาบันประสาทวิทยารวบรวมผู้สูงอายุ
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมการวิจัยผู้วิจัยอธิบายข้อมูล
วัตถุประสงค์วิธีการวิจัยและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้เข้า
ร่วมวิจัยทราบหากยืนยันเข้าร่วมการศึกษาจึงให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
ลงนามยินยอมกรอกข้อมูลและประวัติตอบแบบสอบถามเกี่ยว
กับข้อมูลพื้นฐานได้แก่อายุเพศประวัติโรคประจำตัวยาที่
รับประทานประวัติการหกล้มในช่วง1ปีที่ผ่านมาปัญหาด้าน
การมองเห็นการได้ยินและข้อมูลการออกกำลังกายอื่นๆ
 2.ก่อนเข้าร่วมการฝึกผู้เข้าร่วมวิจัยทำการทดสอบหาค่า
SingleLegStanceTest,BergBalanceScale,Timeup
andgoTestและความเร็วในการเดินบนพื้นราบตามลำดับ
โดยให้ทดลองทำ1ครั้งและอธิบายปรับแก้วิธีการทดสอบให้
ถูกต้องก่อนการทดสอบจริง

• วิธีการทดสอบ Single-Leg Stance test with eyes 
open andclose (SLST-EO, EC)(11)ผู้เข้าร่วมวิจัยยืนบน
พื้นราบแขนแนบลำตัวงอเข่าและยกปลายเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งพ้นพื้นลืมตาสองข้างจับเวลาที่ยืนโดยลำตัว
ไม่เซเป็นวินาทีสลับขาข้างขวาซ้ายทดสอบซ้ำขณะยืน
หลับตาตามลำดับ

• การทดสอบ Berg Balance Scale(12,13)ผู้เข้าร่วมวิจัย
ทำกิจกรรมในท่านั่งและยืนทั้งหมด14กิจกรรมโดยแต่
ละกิจกรรมมีระดับการให้คะแนนตั้งแต่0-4คะแนนตาม
ความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยคะแนนรวมที่ได้จะแบ่ง
เป็นความเสี่ยงต่อการหกล้ม3ระดับคือ0-20คะแนนมี
ความเสี่ยงสูงที่จะล้ม,21-40คะแนนมีความเสี่ยง
ปานกลางที่จะล้มและ41-56คะแนนมีความเสี่ยงต่ำ
ที่จะล้ม

• วิธีการทดสอบ Timed Up and Go test (TUG)(14,16)ผู้
เข้าร่วมวิจัยนั่งบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมในท่าลำตัวตรงหลัง
พิงพนักมือวางบนตักเมื่อผู้วิจัยให้สัญญาณให้ลุกยืน
จากเก้าอี้เดินตรงบนพื้นราบยาว3เมตรวนอ้อมหลักที่
วางไว้แล้วเดินกลับมานั่งที่ตำแหน่งเริ่มต้นจับเวลาเป็น
วินาทีนับตั้งแต่เริ่มยืนจนกลับมานั่งในท่าเตรียมพร้อม
อีกครั้ง

• การทดสอบหาค่าความเร็วในการเดินบนพื้นราบ (gait 
velocity)(3,12)ทดสอบโดยหาค่าความเร็วในการเดินบน
พื้นราบทางตรงระยะทาง10เมตรผู้ทดสอบเดินด้วย
ความเร็วปกติของตนเองใช้พื้นที่เดินทั้งหมด14เมตร
กำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ตำแหน่ง2และ12เมตร
ตามลำดับเริ่มจับเวลาเมื่อผู้ทดสอบก้าวเท้าผ่านเส้น
เริ่มต้นและหยุดจับเวลาเมื่อผู้ทดสอบก้าวเท้าผ่านเส้น
สิ้นสุดนำระยะเวลาที่ได้จากการเดินระยะทาง10เมตร
มาคำนวณหาค่าความเร็วในการเดิน(เมตรต่อวินาที)

 3.สำหรับทุกการทดสอบจะทำการทดสอบ3ครั้งเพื่อหา

ค่าเฉลี่ยซึ่งแต่ละช่วงของการทดสอบมีเวลาพักประมาณ1

นาทีก่อนเริ่มทำการทดสอบใหม่

 4.หลังจากทำการทดสอบดังกล่าวครบผู้เข้าร่วมวิจัยฝึก

ออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศจังหวะบีกินตามโปรแกรมฝึก

โดยจะมีการซ้อมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดความคุ้นเคยและ

สามารถเต้นได้อย่างถูกต้องก่อน1ครั้ง

• การฝึกการออกกำลังกายประกอบเพลงลีลาศจังหวะบีกิน 

ฝึกออกกำลังกายประกอบเพลงลีลาศจังหวะบีกินซึ่งมี

ความเร็ว90-100ครั้งต่อนาที(beatsperminutes)

แบบไม่มีการจับคู่เต้นรำระยะเวลา30นาทีต่อครั้งโดย

ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยใช้ท่าทางออกกำลัง4ท่าได้แก่เดินข้าง

หน้าและถอยหลังเดินไปทางขวาและซ้ายท่าหมุนและ

เดินในแนวทแยงโดยนับ4จังหวะตามจังหวะเพลงบีกิน

ความถี่ในการฝึก2ครั้งต่อสัปดาห์รวมระยะเวลา6

สัปดาห์และขอความร่วมมือไม่ให้ทำการออกกำลังกาย

อื่นนอกเหนือจากโปรแกรมที่กำหนดระหว่างเข้าร่วม

โครงการหากมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการฝึกสามารถ

หยุดพักได้1นาทีก่อนเริ่มการฝึกต่อโดยนับรวมเวลาใน

การฝึกให้ครบ30นาทีต่อครั้งการฝึกทุกครั้งทำภายใต้

การควบคุมของนักกายภาพบำบัดทั้งนี้ก่อนและหลัง

การฝึกทุกครั้งจะมีการอบอุ่นร่างกาย(warmup)5

นาทีและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cooldown)5นาทีวัด

ชีพจรความดันโลหิตอัตราการหายใจก่อนและหลัง

การฝึกระหว่างการฝึกหากผู้เข้าร่วมวิจัยมีปัญหาอาการ

ตามข้อบ่งชี้คือมีอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยมากวิงเวียน

ศีรษะหน้ามืดเป็นลมหรือขอหยุดจะหยุดการออกกำลัง

กาย

 5.เมื่อฝึกครบ6สัปดาห์ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับทดสอบ

หาค่าSingleLegStanceTest,BergBalanceScale,Time

upandgoTestและความเร็วในการเดินบนพื้นราบตามลำดับ

จับเวลาโดยผู้ควบคุมการวิจัยคนเดียวกันเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุด

การฝึก(แผนภูมิที่1)


วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 สำหรับข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา(descriptive

statistics)ได้แก่จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนลักษณะข้อมูล

การทดสอบการทรงตัวก่อนและหลังฝึกออกกำลังกายใช้สถิติ

Pairedt-testเพื่อเปรียบเทียบโดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติไว้ที่p< 0.05

 การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติในการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเลขที่2557/09

และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯประจำปีงบประมาณ
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ผลการศึกษา


 มีผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า18รายมี

ผู้เข้าร่วมวิจัยสิ้นสุดการวิจัยก่อนเวลาจำนวน3รายเนื่องจาก

ปัญหาการเดินทาง2รายและมีภาวะเลือดออกในทางเดิน

อาหาร1รายมีผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถฝึกครบตามโปรแกรม

ทั้งหมด15รายเป็นเพศหญิง8รายเพศชาย7รายอายุ67-

91ปีอายุเฉลี่ย(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)คือ79(7.5)ปีโดย

มีผู้เข้าร่วมวิจัยมีปัญหาหรือสภาวะต่างๆดังนี้ทุกคนมีโรค

ประจำตัวซึ่งคงที่และสามารถควบคุมได้ดี(ความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูงและหรือเบาหวาน7รายอัลไซเมอร์6ราย

หลอดเลือดสมองตีบและพาร์กินสันอย่างละ1ราย)ทุกคนมี

ประวัติหกล้มในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีประวัติหกล้ม1ครั้ง

10ราย(ร้อยละ67)และหกล้มมากกว่า1ครั้ง5ราย(ร้อยล

33)รับประทานยาประจำมากกว่า4ชนิดร้อยละ20มีปัญหา

ด้านสายตาร้อยละ13.3โดยทุกคนสามารถแก้ไขได้โดยการ

สวมแว่นตาทุกคนไม่มีปัญหาทางการได้ยินมีการออกกำลังกาย

วิธีอื่นเป็นประจำก่อนเข้าร่วมการวิจัยได้แก่การเดินร้อยละ

33.3(ตารางที่1)โดยขณะเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกผู้ร่วมวิจัย

ทุกคนไม่มีการออกกำลังเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่กำหนดไว้

มีผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน3รายมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ภายหลังการฝึกในครั้งแรกซึ่งอาการดีขึ้นเป็นปกติภายใน1วัน

สามารถเข้าร่วมการฝึกจนครบตามโปรแกรมโดยไม่มีอาการ

ปวดเรื้อรัง

 ผลการทดสอบความสามารถในการทรงตัวSLSTพบว่าค่า

ความแตกต่างก่อนและหลังฝึกของSLST-EOขาขวา,ขาซ้าย

เป็น0.03,0.36วินาทีตามลำดับและค่าความแตกต่างก่อน

และหลังฝึกของSLST-ECขาขวา,ขาซ้ายเป็น0.12,0.26

วินาทีตามลำดับโดยความแตกต่างดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ(p>0.05)(ตารางที่2)

 พบว่าหลังฝึกออกกำลังกายประกอบเพลงลีลาศจังหวะบีกิน

ต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์เวลาที่ใช้ในการทดสอบTUGมี

ค่าเฉลี่ยลดลง2.11วินาที(95%CI:1.58,2.64)ผลต่างความ

เร็วเฉลี่ยในการเดินบนพื้นราบเร็วขึ้น0.10เมตรต่อวินาที(95%

CI:0.05,0.15)และBergbalancescaleเพิ่มขึ้น2.60คะแนน

(95%CI:1.62,3.57)โดยความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ(p<0.05)(ตารางที่3)

แผนภูมิที่
1ขั้นตอนการวิจัย
หมายเหตุTUG=TimedUpandGotest,BBS=BergBalanceScale,SLST=Single-LegStancetest

ตารางที่
1ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัย(15ราย)



เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2559; 26(2) -65-

บทวิจารณ์

 การศึกษาครั้งนี้พบว่าผลการฝึกออกกำลังกายด้วยเพลง
ลีลาศจังหวะบีกินเป็นเวลา6สัปดาห์ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการทรงตัวขณะร่างกายมีการเคลื่อนไหว(dynamic
balance)ในผู้สูงอายุไทยที่มีความเสี่ยงในการหกล้มซึ่งสอด
คล้องกับการศึกษาในประเทศไทยโดยพรศิริและคณะ(9)พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการหกล้มที่ได้ฝึกออกกำลังกายด้วย
ลีลาศ3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา8สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยคะแนน
การทรงตัว(bergbalancescore)ดีกว่าก่อนทดลองและดีกว่า
กลุ่มควบคุมและสอดคล้องกับการวิจัยในต่างประเทศโดย
TrombettiAและคณะ(8)พบว่าผู้สูงอายุที่ฝึกการออกกำลังกาย
multitaskประกอบจังหวะเพลงเป็นประจำ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เป็นเวลา6เดือนมีความสามารถในการเดินการทรงตัวที่ดีขึ้น
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมจากการ
ศึกษาที่ผ่านมา(8,9)ในเรื่องรูปแบบการเต้นและจังหวะเพลงที่
เหมาะสมในการออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศเพื่อเพิ่มการ
ทรงตัวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการหกล้มซึ่งยังไม่มี
งานวิจัยใดศึกษามาก่อนใช้วิธีฝึกการทรงตัวอย่างง่ายด้วยการ
เดินหน้าถอยหลังเดินด้านข้างเดินแนวทแยงและหมุนตัว
ประกอบเพลงจังหวะบีกินซึ่งเป็นจังหวะที่ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป
มีจังหวะที่แน่นอนแบบ4/4คือมี4จังหวะใน1ห้องเพลง
ทุกๆจังหวะจะมีความเร็วช้าเท่ากันหมดสามารถฝึกตามได้ง่าย
เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวลำบากไม่เคยเต้นลีลาศมา
ก่อนผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการฝึกดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่ม
สมรรถภาพการทรงตัวขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวในผู้
สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการหกล้มได้ซึ่งอธิบายได้ว่ารูปแบบ
การออกกำลังกายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยการ

เดินและการถ่ายเทน้ำหนักตัวในขณะลีลาศทำให้ผู้สูงอายุได้
ฝึกการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบและทิศทางที่แน่นอนปรับเปลี่ยน
ถ่ายเทน้ำหนักของขาตามจังหวะเพลงมีการหมุนตัวเปลี่ยน
ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายและฐานรองรับน้ำหนักมี
การใช้กล้ามเนื้อบริเวณขาข้อเท้าทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
มากขึ้นการฝึกประกอบจังหวะดนตรีช่วยส่งเสริมจำนวนครั้ง
ของการก้าวฝึกการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับจังหวะทำให้ผู้สูงอายุ
ได้ฝึกทักษะการประสานงานของระบบสั่งการกล้ามเนื้อระบบ
การทรงตัวและยังทำให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายสุขภาพ
จิตดีขึ้นอีกด้วย
 เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ออกกำลังกายในการวิจัย
ครั้งนี้พบว่ามีความแตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมาของพรศิริ
และคณะ(9)ซึ่งให้ฝึกออกกำลังครั้งละ1ชั่วโมง3ครั้งต่อสัปดาห์
เป็นเวลา8สัปดาห์แต่เมื่อทบทวนจากผลศึกษาในต่างประเทศ
พบว่า(4,5)ระยะเวลาความถี่ที่ผู้วิจัยเลือกใช้คือ30นาทีต่อครั้ง
2ครั้งต่อสัปดาห์6สัปดาห์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นและความถี่
ในการฝึกน้อยกว่าอาจจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพการทรงตัวใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการหกล้มได้
 สำหรับการทดสอบการทรงตัวโดยTUGและBBSพบว่า
หลังการฝึกมีค่าเวลาTUGและBBSดีขึ้นกว่าก่อนฝึกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติซึ่งคิดว่าเกิดจากความสามารถในการทรงตัว
ขณะร่างกายมีการเคลื่อนไหวดีขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ของBBSจากการศึกษาของDonoghueD(13)พบว่าค่าการ
เปลี่ยนแปลง4คะแนนจึงจะมีความสำคัญทางคลินิกการวิจัย
ในครั้งนี้พบว่าภายหลังการฝึกมีคะแนนเพิ่มขึ้น2.60คะแนน
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของDonoghueD(13)ศึกษาในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีประวัติหกล้มซึ่งกลุ่มประชากรแตกต่างจาก

หมายเหตุTUG=TimedUpandGotest

ตารางที่
2ผลการทดสอบความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่นิ่งขณะลืมตา(RightSLST-EO,LeftSLST-EOtest)และขณะหลับตา(RightSLST-EC,
LeftSLST-ECtest)ก่อนและหลังฝึกออกกำลังกาย

หมายเหตุSLST-EO=Single-LegStancetestwitheyeopen,SLST-EC=Single-LegStancetestwitheyeclose

ตารางที่
3ผลการทดสอบความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว(TUG)ความเร็วในการเดินบนพื้นราบ(gaitvelocity)และBergbalancescore
ก่อนและหลังการฝึก



J Thai Rehabil Med 2016; 26(2) -66-

การวิจัยในครั้งนี้ทำให้ไม่สามารถใช้ค่าอ้างอิงดังกล่าวมา
เปรียบเทียบได้เมื่อพิจารณาค่าBBSภายหลังการฝึกพบว่ามี
ค่าเฉลี่ย48.80จัดอยู่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มต่ำลง
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนฝึกซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญทางคลินิก(17)
 สำหรับการทดสอบSLST-EOและSLST-ECพบว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งนี้คาดว่าเป็นผล
มาจากการทดสอบนี้ต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
และความสามารถในการทรงตัวขณะที่ร่างกายอยู่นิ่งซึ่งเป็น
สัดส่วนค่อนข้างน้อยที่ใช้ในการฝึกออกกำลังกายในงานวิจัย
ครั้งนี้ซึ่งเน้นการฝึกการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็น
หลักจึงไม่สามารถเพิ่มสมรรถภาพการทรงตัวขณะอยู่นิ่งได้
ตามหลักการของspecificityofexercise(11)
 การประเมินสมรรถภาพการเดินในวิจัยนี้เลือกใช้การ
ทดสอบความเร็วการเดินบนพื้นราบเนื่องจากการศึกษาใน
ต่างประเทศพบว่าความเร็วในการเดินมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถภาพการเดินและอัตราการหกล้มของผู้สูงอายุดังเช่น
ผลการวิจัยQuachLและคณะ(15)พบว่าความเร็วในการเดิน
บนพื้นราบมีความสัมพันธ์กับการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นลักษณะ
U-shapedโดยความเร็วมากกว่าเท่ากับ1.3และน้อยกว่า
0.6เมตรต่อวินาทีสัมพันธ์กับการหกล้มนอกบ้านและในบ้าน
ตามลำดับการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้น0.05เมตรต่อ
วินาทีมีผลต่อการลดความเสี่ยงในการหกล้มเนื่องจากความ
เร็วในการเดินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการทรงตัวขณะร่างกายมี
การเคลื่อนไหวดีขึ้นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและสมรรถภาพโดย
รวมของร่างกายดีขึ้น(18)ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าภายหลังฝึก
ออกกำลังกายต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์ความเร็วขณะเดิน
บนพื้นราบมีค่าเฉลี่ย1.04เมตรต่อวินาทีโดยเพิ่มขึ้นจากก่อน
การฝึก0.11เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วที่อยู่ในกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่ำต่อการหกล้มและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
สำคัญทางคลินิก(14,18)ดังนั้นการฝึกในครั้งนี้น่าจะมีส่วนเพิ่ม
สมรรถภาพการเดินป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้
 ข้อจำกัดในการศึกษาครั้งนี้คือไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบและ
ไม่ได้ศึกษาผลการทรงตัวและการเดินในระยะยาวข้อเสนอแนะ
ของการศึกษาต่อไปคือควรศึกษาเปรียบเทียบผลการทรงตัวหลัง
ฝึกออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศจังหวะบีกินเทียบกับกลุ่มที่
ไม่มีการฝึกควรมีการศึกษาติดตามผลระยะยาวภายหลังจาก
การฝึกและติดตามข้อมูลการหกล้มด้วยข้อเสนอแนะในกรณี
ผู้สูงอายุที่ไม่ชอบเต้นรำโดยการลีลาศอาจทำการวิจัยเพิ่มเติม
โดยประยุกต์ใช้ท่าทางการฝึกทรงตัวในงานวิจัยครั้งนี้ร่วมกับ
เพลงรูปแบบอื่นๆเช่นเพลงประจำท้องถิ่นภูมิภาคหรือใช้เครื่อง
ดนตรีกำกับจังหวะแทนเพลงเป็นต้นสำหรับประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือผู้สูงอายุสามารถนำการฝึก
ออกกำลังกายอย่างง่ายไปใช้ฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทรงตัว
ด้วยตนเองได้
 สรุปการฝึกการทรงตัวประกอบเพลงลีลาศจังหวะบีกิน30
นาที2ครั้งต่อสัปดาห์รวม6สัปดาห์ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการทรงตัวขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว(dynamic
balance)และช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินในกลุ่มผู้สูงอายุไทย
ที่มีประวัติหกล้มได้
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