แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของประชาชน อายุ 60 - 69 ป

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2562

แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2562

ค�ำนิยม
การจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเยาวชนและประชาชนไทย ตัง้ แต่
อายุ 7 - 69 ปี ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้จดั ท�ำขึน้   วตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายทีเ่ หมาะสม
ต่อบริบทในปัจจุบันของประเทศไทย โดยค�ำนึงถึงการน�ำไปใช้งานได้สะดวก ไม่ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทมี่ รี าคาแพง รวมทัง้ ประหยัดเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยมีคณะทีป่ รึกษา
และคณะท�ำงาน ได้สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ให้มคี า่ ความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ   อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับเยาวชนและประชาชนไทย ซึ่งส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท�ำไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555   
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอขอบคุณ ผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงผูบ้ ริหารจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ประธานชมรมผู้สูงอายุจากจังหวัดที่ก�ำหนดทั่วประเทศ  ที่ให้ความอนุเคราะห์
และช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี  ท�ำให้การจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับเยาวชนและประชาชนไทยในครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร
สมาหิโต ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทัง้ คณะท�ำงานจากคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  สถาบันการพลศึกษา กรมอนามัยและทุกหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้ทมุ่ เท เสียสละ และตัง้ ใจ เพือ่ ทีจ่ ะให้การด�ำเนินงานครัง้ นีเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพ ท�ำให้ได้แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายทีเ่ หมาะสม อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเยาวชนไทยต่อไป

(นายปัญญา หาญล�ำยวง)
อธิบดีกรมพลศึกษา

ก

ค�ำน�ำ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีพันธกิจหลักในการพัฒนา
สุขภาพและสมรรถภาพทางกายของประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย ตั้งแต่อายุ 7 - 69 ปี
เพือ่ เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย รวมถึงประชาชนทีส่ นใจเพือ่ จะได้นำ� แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ในแต่ละกลุ่มอายุที่สร้างและพัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ไปใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยการทดสอบและประเมินผลได้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย เพื่อจะได้ท�ำให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ด้านสมรรถภาพ
ทางกาย และสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย ซึง่ เป็นแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งผลให้มสี ขุ ภาพสมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคภัย ต่อไป
คณะท�ำงาน

ข

สารบัญ
										
ค�ำนิยม
ค�ำน�ำ
สารบัญ
สมรรถภาพทางกาย
• ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
• สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
• สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
• ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
• วัดส่วนสูง (Height)
• ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
• แตะมือด้านหลัง (Back Scratch)
• ยืน - นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที (30 Seconds Chair Stand)
• เดินเร็วอ้อมหลัก (Agility Course)
• ยืนยกเข่าขึ้นลง 2 นาที (2 Minutes Step Up and Down)
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางกายส�ำหรับประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
เอกสารอ้างอิง
รายนามคณะท�ำงาน
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สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นความส�ำคัญของการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและการประเมินสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย จึงได้จัดท�ำแบบ
ทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี เพื่อเผยแพร่
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปใช้ประโยชน์ เนือ่ งจากผูส้ งู วัยเป็นกลุม่ บุคคลทีต่ อ้ งการการดูแล
สุขภาพของตนเอง และในอนาคตประเทศไทยจะมีจำ� นวนผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ เข้าสูส่ งั คมของ
ผูส้ งู วัย ดังนัน้ การประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทีเ่ ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสมของผู้สูงวัยจะท�ำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านสมรรถภาพทางกาย
ทีส่ มั พันธ์กบั สุขภาพ และยังเป็นข้อมูลในการส่งเสริมด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เหมาะสม
กับการดูแลและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึง สภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดี
เพือ่ ช่วยให้บคุ คลสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราเสีย่ งของปัญหาสุขภาพทีเ่ ป็นสาเหตุ
จากการออกก�ำลังกายสร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกายในการเข้าร่วมกิจกรรม
การออกก�ำลังกายได้อย่างหลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะสามารถปฏิบัติกิจ
ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างดี สมรรถภาพทางกาย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
(health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั ทักษะ (skill-related
physical fitness) (สุพิตร, 2549)
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สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
(health-related physical fitness)
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการท�ำงานของร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการ
ลดปัจจัยเสีย่ งในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปวดหลัง
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการขาดการออกก�ำลังกาย (สุพิตร, 2549) ซึ่งประกอบด้วย
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (muscle strength) เป็นความสามารถของกล้ามเนือ้
หรือกลุม่ กล้ามเนือ้ ทีอ่ อกแรงด้วยความพยายามในครัง้ หนึง่ ๆ เพือ่ ต้านกับแรงต้านทาน ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อจะท�ำให้เกิดความตึงตัว เพื่อใช้แรงในการดึงหรือยกของต่าง ๆ ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ จะช่วยท�ำให้ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ หรือที่เรียกว่า ความแข็งแรง
เพื่อรักษาทรวดทรงซึ่งจะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับ
แรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่ได้โดยไม่ล้มเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว
ขัน้ พืน้ ฐาน เช่น การวิง่ การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า
เป็นต้น ความแข็งแรงอีกชนิดหนึง่ ของกล้ามเนือ้ เรียกว่า ความแข็งแรง เพือ่ เคลือ่ นไหวในมุมต่าง ๆ
ได้แก่ การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่าง ๆ เพื่อเล่นเกมกีฬา การออกก�ำลังกาย หรือการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการเกร็ง เป็นความสามารถ
ของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายในการต้านทานแรงทีม่ ากระท�ำจากภายนอกได้โดยไม่ลม้
หรือสูญเสียการทรงตัวไป
2. ความอดทนของกล้ามเนือ้ (muscle endurance) เป็นความสามารถของกล้ามเนือ้
ที่จะรักษาระดับการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานาน โดยการออกแรงที่ท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ หรือหลายครัง้ ติดต่อกัน ความอดทนของกล้ามเนือ้ สามารถเพิม่ มากขึน้
ได้โดยการเพิ่มจ�ำนวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น อายุ เพศ ระดับ
สมรรถภาพทางกาย และชนิดของการออกก�ำลังกาย
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แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

3. ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย
ที่เคลื่อนไหวได้เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาด้านความอ่อนตัวท�ำได้โดยการยืดเหยียด
กล้ามเนือ้ และเอ็น หรือการใช้แรงต้านทานในกล้ามเนือ้ และเอ็นให้ตอ้ งท�ำงานมากขึน้ การยืดเหยียด
ของกล้ามเนื้อท�ำได้ทั้งแบบอยู่กับที่หรือแบบที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ควรใช้การยืดเหยียดของกล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับที่ นั่นคือ อวัยวะส่วนแขนและขาหรือล�ำตัว
จะต้องเหยียดจนกว่ากล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงและอยู่ในท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ
10 - 15 วินาที
4. ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (cardiovascular endurance)
เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดทีจ่ ะล�ำเลียงออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ไปยังกล้ามเนือ้
ที่ใช้ในการออกแรงในขณะท�ำงาน ท�ำให้ร่างกายท�ำงานได้เป็นระยะเวลานาน และขณะเดียวกัน
ก็น�ำสารที่ไม่ต้องการ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการท�ำงานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อที่ใช้งาน
ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างสมรรถภาพด้านนีจ้ ะต้องให้มกี ารเคลือ่ นไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลา
ติดต่อกันประมาณ 10 - 15 นาที ขึ้นไป
5. องค์ประกอบของร่างกาย (body composition) หมายถึง ส่วนต่าง ๆทีป่ ระกอบขึน้
เป็นน�้ำหนักตัวของร่างกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นไขมัน (fat mass) และส่วนที่
ปราศจากไขมัน (fat-free mass) เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย โดยทั่วไป
องค์ประกอบของร่างกายจะเป็นดัชนีประมาณค่าทีท่ ำ� ให้ทราบถึงร้อยละของน�ำ้ หนักทีเ่ ป็นส่วน
ของไขมันที่มีอยูใ่ นร่างกาย ซึ่งอาจจะหาค�ำตอบที่เป็นสัดส่วนกันได้ระหว่างไขมันในร่างกายกับ
น�้ำหนักของส่วนอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ส่วนของกระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ
การรักษาองค์ประกอบของร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคที่เสี่ยงต่ออันตรายต่อไปอีกมาก เช่น
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจวายและโรคเบาหวาน เป็นต้น

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี

3

สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
(skill-related physical fitness)
สมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั ทักษะ (skill-related physical fitness) เป็นสมรรถภาพ
ทางกายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการแสดงออก
ของการเคลื่อนไหวและการเล่นกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วย
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทน
ของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และองค์ประกอบ
ของร่างกายแล้ว ยังประกอบด้วยสมรรถภาพทางกายในด้านต่อไปนี้ คือ (สุพิตร, 2549)
1. ความเร็ว (speed) หมายถึง ความหมายของความสามารถในการเคลื่อนไหวไปสู่
เป้าหมายทีต่ อ้ งการโดยใช้ระยะเวลาสัน้ ทีส่ ดุ ซึง่ กล้ามเนือ้ จะต้องออกแรงและหดตัวด้วยความเร็ว
สูงสุด
2. ก�ำลังของกล้ามเนื้อ (muscle power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อ
ในการท�ำงานโดยการออกแรงสูงสุดในช่วงทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ซึง่ จะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ และ
ความเร็วเป็นองค์ประกอบหลัก
3. ความคล่องแคล่วว่องไว (agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลีย่ นทิศทางและ
ต�ำแหน่งของร่างกายในขณะทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหว โดยใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่ จัดเป็นสมรรถภาพ
ทางกายที่จ�ำเป็นในการน�ำไปสู่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับทักษะในการเล่นกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
4. การทรงตัว (balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมและรักษาต�ำแหน่ง
ท่าทาง ของร่างกายให้อยู่ในลักษณะตามที่ต้องการได้ ทั้งขณะอยู่กับที่หรือในขณะที่มีการ
เคลื่อนไหว
5. เวลาปฏิกิริยา (reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ร่างกายมีการ
ตอบสนองหลังจากที่ได้รับการกระตุ้น ซึ่งเป็นความสามารถของระบบประสาทเมื่อรับรู้การถูก
กระตุ้นแล้วสามารถสั่งการให้อวัยวะที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวให้มีการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว
6. การท�ำงานที่ประสานกัน (coordination) หมายถึง ความสัมพันธ์ในการท�ำงาน
ของระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว ท�ำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถ
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางกลไกที่สลับซับซ้อนในเวลาเดียวกันอย่างราบรื่นและแม่นย�ำ
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รายการที่
ส�ำหรับนักเรียน
อายุ 7 - 18 ปี

ดัชนีมวลกาย
องค์ประกอบของร่างกาย
(Body mass index: BMI)
(Body Composition)
- ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
- วัดส่วนสูง (Height)
ความอ่อนตัว
นั่งงอตัวไปข้างหน้า
(Flexibility)
(Sit and Reach)
ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที
(30 Seconds Modified Push
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
Ups)
(Muscle Strength and Endurance )
ลุก-นั่ง 60 วินาที
(60 Seconds Sit Ups)
ความอดทนของระบบหัวใจ
ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที
และไหลเวียนเลือด
(3 Minutes Step Up and Down)
(Cardiovascular Endurance )
การทรงตัว
(Balance )

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

-

ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60 วินาที
(60 Seconds Chair Stand)
ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที
(3 Minutes Step Up and
Down)

แรงบีบมือ
(Hand Grip Strength)

ดัชนีมวลกาย
(Body mass index: BMI)
- ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
- วัดส่วนสูง (Height)
นั่งงอตัวไปข้างหน้า
(Sit and Reach)

ส�ำหรับประชาชน
อายุ 19 - 59 ปี

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เดินเร็วอ้อมหลัก
(Agility Course)

ยืนยกเข่าขึ้นลง 2 นาที
(2 Minutes Step Up and Down)

ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที
(30 Seconds Chair Stand)

-

ดัชนีมวลกาย
(Body mass index: BMI)
- ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
- วัดส่วนสูง (Height)
แตะมือด้านหลัง
(Back Scratch)

ส�ำหรับประชาชน
อายุ 60 - 69 ปี

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายและรายการทดสอบ
ส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี

1. ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
องค์ประกอบของร่างกาย
2. วัดส่วนสูง (Height)
(Body Composition)
น�ำค่าที่ได้มาค�ำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index : BMI)
ความอ่อนตัว
3. แตะมือด้านหลัง
(Flexibility)
(Back Scratch )
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ 4. ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที
(Muscle Strength and Endurance) (30 Seconds Chair Stand )
การทรงตัว
(Balance)
ความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด
(Cardiovascular Endurance)
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5. เดินเร็วอ้อมหลัก
(Agility Course)
6. ยืนยกเข่าขึ้นลง 2 นาที
(2 Minutes Step Up and Down)

แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
รายการที่

รายการทดสอบ

1

ชั่งน�้ำหนัก
(Weight)

2

วัดส่วนสูง
(Height)

3

แตะมือด้านหลัง
(Back Scratch Test)

4

ยืน- นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที
(Chair Stand 30 Seconds)

5

เดินเร็วอ้อมหลัก
(Agility Course)

6

ยืนยกเข่า 2 นาที
(2 Minutes Step Up and Down)

องค์ประกอบที่ต้องการวัด
เพื่อน�ำไปประเมินสัดส่วนของร่างกาย
ในส่วนของดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI)
เพื่อน�ำไปประเมินสัดส่วนของร่างกาย
ในส่วนของดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI)
เพื่อประเมินความอ่อนตัวของเอ็น
ข้อต่อ และกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่
เพื่อตรวจประเมินความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อขา
เพื่อตรวจประเมิน
ความแคล่วคล่องว่องไว และความสามารถ
ในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่
เพื่อตรวจประเมินความอดทน
ของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ชั่งน�้ำหนัก (Weight)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินน�้ำหนักของร่างกาย ส�ำหรับน�ำไปค�ำนวณสัดส่วนร่างกายในส่วนของดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index: BMI)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่องชั่งน�้ำหนัก

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า และสวมเสื้อผ้าที่เบาที่สุดและน�ำสิ่งของต่าง ๆ
ที่อาจจะท�ำให้น�้ำหนักเพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกง
2.  ท�ำการชั่งน�้ำหนักของผู้รับการทดสอบ

ระเบียบการทดสอบ
ไม่ท�ำการชั่งน�้ำหนักหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ

การบันทึกผลการทดสอบ
บันทึกหน่วยของน�้ำหนักเป็นกิโลกรัม

8

แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

วัดส่วนสูง (Height)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินส่วนสูงของร่างกาย ส�ำหรับน�ำไปค�ำนวณสัดส่วนร่างกายในส่วนของดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index: BMI)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่องวัดส่วนสูง

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า
2.  ท�ำการวัดส่วนสูงของผู้รับการทดสอบ ในท่ายืนตรง

การบันทึกผลการทดสอบ
บันทึกหน่วยของส่วนสูงเป็นเมตร

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกายในด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกาย
ระหว่างน�้ำหนักกับส่วนสูง

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.96
0.89

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  เครื่องชั่งน�้ำหนัก
2.  เครื่องวัดส่วนสูง
3.  เครื่องคิดเลข
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แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ทำ� การชัง่ น�ำ้ หนักของผูร้ บั การทดสอบเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงของผูร้ บั การทดสอบ
เป็นเมตร
2.  น�ำน�้ำหนักและส่วนสูงมาค�ำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยน�ำค่าน�้ำหนักที่ชั่งได้เป็น
กิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงที่วัดได้ (เมตร)2

ระเบียบการทดสอบ
ในการชั่งน�้ำหนักและวัดส่วนสูง ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า และสวมชุดที่เบาที่สุด

การบันทึกผลการทดสอบ
ค่าดัชนีมวลกายมีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร ได้มาจากการชั่งน�ำหนักตัวและวัด
ส่วนสูงของผูร้ บั การทดสอบ แล้วน�ำค่าน�ำ้ หนักตัวทีบ่ นั ทึกค่าเป็นกิโลกรัม แสะส่วนสูงทีบ่ นั ทึกค่า
เป็นเมตรมาแปลงเป็นค่าดัชนีมวลกาย จากสมการต่อไปนี้
ดัชนีมวลกาย (BMI)    
    
ตัวอย่าง  เช่น    
              
   
   

=   น�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
        ส่วนสูง (เมตร)2

ผู้รับการทดสอบมีน�้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม มีส่วนสูง 1.50 เมตร
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
=  50/1.502
=  50/2.25
=  22.22  กิโลกรัม/ตารางเมตร

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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แตะมือด้านหลัง (Back Scratch)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพื่อประเมินความอ่อนตัวของเอ็น ข้อต่อและกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

มือขวาอยู่บน เท่ากับ 0.79
มือซ้ายอยู่บน เท่ากับ 0.72
มือขวาอยู่บน เท่ากับ 0.83
มือซ้ายอยู่บน เท่ากับ 0.82

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
ไม้บรรทัดหรือสายวัด ที่แบ่งระยะเป็นเซนติเมตร
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วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบท�ำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ สะบัก หน้าอก และแขน
2.  เริม่ ต้นการทดสอบโดยให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบยกแขนขวาขึน้ เหนือไหล่ แล้วงอศอกลง
โดยให้ฝา่ มือและนิว้ มืออยูใ่ นท่าคว�ำ่ มือแตะวางลงไปบนหลัง แล้วเลือ่ นมือไปด้านล่างให้ได้มากทีส่ ดุ
จากนัน้ ให้พบั แขนซ้ายวางแนบล�ำตัวแล้วงอศอกขึน้ แนบหลังยกแขนซ้ายขึน้ ให้สงู ทีส่ ดุ ในท่าหงายมือ
พยายามให้มอื ทัง้ สองข้างเคลือ่ นเข้าใกล้กนั มากทีส่ ดุ ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วกลับสูท่ า่ แขน
ปล่อยข้างล�ำตัว ท�ำการทดสอบซ�้ำ 2 ครั้ง
3.  ให้ผู้รับการทดสอบปฏิบัติซ�้ำในข้อ 2 แต่ให้สลับเปลี่ยนให้มือซ้ายอยู่ด้านบนแทน

ระเบียบการทดสอบ
วัดระยะทางทีท่ ำ� ได้ โดยวัดระยะห่างระหว่างปลายนิว้ กลางของมือบน กับตรงกลางข้อมือ
(กึ่งกลางข้อมือระหว่างปลายกระดูก radial และกระดูก ulnar) ของมือล่าง

การบันทึกคะแนน
บันทึกระยะทางที่ท�ำได้เป็นเซนติเมตร โดยบันทึกค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบข้างละ
2 ครั้ง โดยให้บันทึกเป็นค่าขณะมือขวาอยู่บน และมือซ้ายอยู่บน

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที (30 Seconds Chair Stand)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อขา

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.91
0.96

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  เก้าอี้ที่มีพนักพิง สูง 17 นิ้ว (43.18 เซนติเมตร)
2.  นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที
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วิธีการปฏิบัติ
1.  จัดเก้าอีส้ ำ� หรับการทดสอบยืน - นัง่ ให้ตดิ ผนังทีเ่ รียบและมีความทนทานเพือ่ ป้องกัน
การเลื่อนไหลของเก้าอี้
2.  ให้ผู้รับการทดสอบนั่งบริเวณตรงกลางของเก้าอี้ (ไม่ชิดพนักพิง เพื่อให้สะดวก
ต่อการลุกขึน้ ยืน) เท้าทัง้ สองข้างวางราบกับพืน้ ให้ปลายเท้าชีต้ รงไปข้างหน้าตัง้ ฉากกับแนวล�ำตัว
และให้ห่างกันประมาณช่วงไหล่ของผู้รับการทดสอบ โดยให้เข่าทั้งสองข้างวางห่างกันเล็กน้อย
หลังตรง แขนทั้งสองข้างไขว้ประสานบริเวณอก และให้มือแตะที่ไหล่ไว้
3.  เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบลุกขึ้นจากเก้าอี้ ยืนตรง ขาเหยียดตึง
แล้วกลับลงนั่งในท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติต่อเนื่องกันจนครบ 30 วินาที โดยปฏิบัติให้ได้
จ�ำนวนครั้งมากที่สุด

ระเบียบการทดสอบ
ผูร้ บั การทดสอบจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เต็มความสามารถ ในระหว่างการทดสอบให้การย่อตัว
นัง่ ลงนัน้ ปฏิบตั เิ พียงให้สะโพกสัมผัสเก้าอี้ ไม่ลงน�ำ้ หนักเต็มที่ แล้วรีบเหยียดเข่ายืนขึน้ ในการทดสอบ
จะไม่นับจ�ำนวนครั้งในกรณีต่อไปนี้
1.  ในขณะยืน ขาและล�ำตัวไม่เหยียดตรง
2.  ในขณะนั่ง สะโพกไม่สัมผัสเก้าอี้

การบันทึกคะแนน
บันทึกจ�ำนวนครั้งที่ผู้รับการทดสอบลุกขึ้นยืนตรงและนั่งลงอย่างถูกต้อง ภายในเวลา
30 วินาที โดยให้ผู้รับการทดสอบปฏิบัติเพียงครั้งเดียว

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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เดินเร็วอ้อมหลัก (Agility Course)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพื่อประเมินความแคล่วคล่องว่องไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.91
1.00

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที
2.  เทปวัดระยะทาง มีหน่วยเป็นฟุต
3.  เสาหลักหรือกรวย สูง 120 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 อัน
4.  เก้าอี้มีพนักพิงและมีที่พักแขน 1 ตัว
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การเตรียมสถานที่ส�ำหรับการทดสอบ

D

12’
O

O

5’

A

5’

Start / Finish
Trips
1&3
6’

X

C

Trips
2&4
6’

B

1.  วัดระยะห่างจากจุดกึง่ กลางของเก้าอีอ้ อกไปด้านข้าง ทางซ้ายและขวา (จุด A และจุด B)
ยาวด้านละ 6 ฟุต
2.  วัดระยะจากจุด A ไปยังจุด D และจุด B ไปยังจุด C ยาวด้านละ 5 ฟุต และวางเสาหลัก
สูง 120 เซนติเมตรที่จุด C และ จุด D ตามล�ำดับ ซึ่งจะวางห่างกัน 12 ฟุต

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผรู้ บั การทดสอบนัง่ บนเก้าอีท้ มี่ พี นักพิง ในสนามทดสอบพืน้ เรียบทีเ่ ตรียมไว้ให้ฝา่ เท้า
ทั้งสองข้างวางราบกับพื้น
2.  เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณ “เริม่ ” ให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบยกขาขึน้ ให้เท้าทัง้ สองข้างลอยพ้นพืน้
แล้ววางลงกับพืน้ พร้อมกับลุกขึน้ ยืน หมุนตัวไปทางขวามือของตนเอง โดยให้เดินอย่างรวดเร็ว
ไปอ้อมเสาหลักที่ก�ำหนดไว้แล้วเดินวกกลับมานั่งที่เดิม
3.  เมือ่ ผูร้ บั การทดสอบนัง่ ลงบนเก้าอีแ้ ล้ว ให้ยกขาทัง้ สองข้างลอยขึน้ ให้เท้าพ้นพืน้ โดยเร็ว
แล้ววางเท้าลงกับพื้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนทันที พร้อมกับหมุนตัวไปทางด้านซ้ายมือของตนเอง
เพื่อเดินไปอ้อมหลักที่ก�ำหนด แล้วเดินวกกลับมานั่งที่เดิมอีกครั้ง เมื่อนั่งลงแล้วให้รีบยกเท้า
ทั้งสองข้างลอยจากพื้น หยุดเวลาและบันทึกเวลาที่ปฏิบัติได้
4.  จากนัน้ ให้ผรู้ บั การทดสอบนัง่ พัก 30 วินาที แล้วท�ำการทดสอบโดยปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารเดิม
อีกครั้ง

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ระเบียบการทดสอบ
การทดสอบจะต้องปฏิบัติให้เต็มความสามารถ และห้ามวิ่ง

การบันทึกคะแนน
บันทึกเวลาทีท่ ำ� ได้เป็นวินาที โดยนับระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ยกเท้าขึน้ ลอยพ้นพืน้ ก่อนเดินวนไป
ด้านขวาจนกระทั่งไปด้านซ้ายแล้วกลับมานั่งยกเท้าขึ้นลอยพ้นพื้น (ปฏิบัติครบในข้อ 2 และ
ข้อ 3) โดยใช้ค่าเวลาของครั้งที่ท�ำได้ดีที่สุดจากการทดสอบ 2 ครั้ง
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ยืนยกเข่าขึ้นลง 2 นาที (2 Minutes Step Up and Down)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพื่อประเมินความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

คุณภาพของแบบทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.89
0.88

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที
2.  ยางหรือเชือกยาว ส�ำหรับก�ำหนดระยะความสูงของการยกเข่า

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบเตรียมพร้อมในท่ายืนตรง เท้าสองข้างห่างกันเท่ากับความกว้าง
ของช่วงสะโพกของผู้รับการทดสอบ ให้มือทั้งสองข้างจับไว้ที่เอว
2.  ก�ำหนดความสูงส�ำหรับการยกเข่าของผู้รับการทดสอบแต่ละคน โดยก�ำหนดให้
ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงให้ต้นขาขนานกับระดับพื้น (เข่างอท�ำมุมกับสะโพก 90 องศา)
ให้ใช้ยางเส้นหรือเชือกขึงไว้เพื่อเป็นจุดอ้างอิงระดับความสูงส�ำหรับการยกเข่าในแต่ละครั้ง
3.  เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงจนแตะกับยางที่ขึงไว้
(ต้นขาขนานกับระดับพืน้ กึง่ กลางต้นขาสัมผัสกับแนวยางเส้นหรือเชือกทีข่ งึ ไว้) แล้ววางลง สลับกับ
การยกขาอีกข้างขึ้น ปฏิบัติเช่นเดียวกัน นับเป็น 1 ครั้ง ให้ยกเข่าขึ้น - ลง สลับขวา - ซ้ายอยู่กับที่
(ห้ามวิง่ ) ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งกันไปจนครบ 2 นาที โดยให้ผรู้ บั การทดสอบพยายามยกให้ได้จำ� นวนครัง้
มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

ระเบียบการทดสอบ
การทดสอบจะไม่สมบูรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ผู้รับการทดสอบยกเข่าแต่ละข้างสูงไม่ถึงระดับแนวยางเส้นหรือเชือกที่ขึงก�ำหนดไว้
2. ผู้เข้ารับการทดสอบใช้การวิ่งยกเข่าสูงแทน

การบันทึกคะแนน
บันทึกจ�ำนวนครั้งที่สามารถยกเข่าถึงระดับความสูงที่ก�ำหนดให้ ภายในเวลา 2 นาที
โดยนับจ�ำนวนครั้งจากขาที่ยกทีหลังสัมผัสพื้น ให้ผู้รับการทดสอบปฏิบัติเพียงครั้งเดียว
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แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สําหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ป
ชื่อ-สกุล............................................................................................ เพศ

ชาย

หญิง

วัน เดือน ป เกิด ..................../.................../....................... อายุ ..............ป ....... เดือน..............
อาชีพ.....................................................................................................................................
โรคประจําตัว

ไมมี

มี (โปรดระบุ) ...............................................................................

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ
ชีพจรขณะพัก (ครั้ง/นาที)
ความดันโลหิต (มม.ปรอท)
1. นํ้าหนัก (กิโลกรัม)
2. สวนสูง (เมตร)
3. ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
4. แตะมือดานหลัง
- มือขวาอยูบน (เซนติเมตร)
- มือซายอยูบน (เซนติเมตร)
5. ยืน-นั่ง บนเกาอี้ 30 วินาที (ครั้ง)
6. เดินเร็วออมหลัก (วินาที)
7. ยืนยกเขาขึ้นลง 2 นาที (ครั้ง)

ลงชื่อ.............................................................
เจาหนาที่ผูทดสอบ
วันที่ทําการทดสอบ............/............../..............

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
1.  ต้องเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการทดสอบให้พร้อม โดยจะต้องส�ำรวจ
ความพร้อมและคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ด้วย
2.  การบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ควรมีผชู้ ว่ ย โดยจะต้องเตรียม
กรอกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการทดสอบให้ครบถ้วน และท�ำการซักประวัติสุขภาพเบื้องต้น
พร้อมวัดค่าความดันโลหิตและชีพจร
3.  วางแผนการด�ำเนินงานในการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้เรียบร้อย จะต้องก�ำหนด
รูปแบบและล�ำดับขัน้ ตอนการทดสอบในแต่ละรายการ เช่น การก�ำหนดสถานทีท่ ดสอบ การก�ำหนด
ล�ำดับรายการที่จะท�ำการทดสอบ การน�ำผู้รับการทดสอบเข้าออกฐาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
สับสนวุ่นวาย การเตรียมการในลักษณะนี้จะช่วยท�ำให้การด�ำเนินการทดสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เสียเวลา ไม่สับสน ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก็จะมีความความแม่นตรง
และเชื่อถือได้
4.  ในระหว่างท�ำการทดสอบสมรรถภาพทางกายจะไม่อนุญาตให้ผรู้ บั การทดสอบคนอืน่ ๆ
ทีย่ งั ไม่ถงึ รอบทดสอบของตนเองไปท�ำกิจกรรมการออกก�ำลังกายอืน่ ๆ นอกเหนือจากการทดสอบ
ในรายการนั้นๆ หรือไปออกก�ำลังกายเหนื่อยแล้วมาท�ำการทดสอบ เพราะการออกก�ำลังกาย
จะมีผลต่อข้อมูลที่ได้
5.  ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายบางรายการ หากจ�ำเป็นจะต้องมีผชู้ ว่ ยในการทดสอบ
จะต้องมัน่ ใจว่าได้ทำ� ความเข้าใจเกีย่ วกับรายละเอียดและวิธกี ารด�ำเนินการของการทดสอบ กับผูช้ ว่ ย
ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
6.  ก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้ด�ำเนินการทดสอบควรใช้เวลาสั้นๆ ในการ
อธิบายและบอกจุดมุง่ หมายของการทดสอบให้ผรู้ บั การทดสอบทราบ ว่าการทดสอบนีเ้ ป็นการกระท�ำ
เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่ใช่การแข่งขัน ดังนั้น จึงควรจะปฏิบัติ
ให้ดีที่สุดเพื่อทราบข้อมูลจริงของตนเอง
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7.  ก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละรายการ ควรให้ผู้รับการทดสอบ
ได้ทดลองปฏิบัติในรายการนั้นๆ ก่อน ส�ำหรับรายละเอียดของการทดสอบในแต่ละรายการ
ก็ให้ปฏิบัติตามวิธีทดสอบที่ได้บอกรายละเอียดไว้แล้วในรายการทดสอบนั้นๆ
8.  ก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ควรให้ผู้รับการทดสอบได้มีการอบอุ่นร่างกาย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายและป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น อาจจะปฏิบัติ
โดยการวิ่งอยู่กับที่ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หมุนแขน เหยียดแขน บิดล�ำตัว หรือเคลื่อนไหวล�ำตัว
และแขนขาโดยวิธอี นื่ ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ กระตุน้ กล้ามเนือ้ ระบบประสาท และเนือ้ เยือ้ ต่างๆ ให้มคี วามพร้อม
ต่อการใช้งาน และให้ท�ำการคลายอุ่นหลังจากทดสอบเสร็จสิ้น

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ผอมมาก

อ้วน

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

60 - 64 15.63 ลงมา 15.64 - 21.19 21.20 - 25.71 25.72 - 30.21 30.22 ขึ้นไป 15.81 ลงมา 15.82 - 21.10 21.11 - 25.90 25.91 - 30.57 30.58 ขึ้นไป
65 - 69 15.82 ลงมา 15.83 - 21.36 21.37 - 26.45 26.46 - 30.08 30.09 ขึ้นไป 15.81 ลงมา 15.82 - 21.37 21.38 - 26.68 26.69 - 30.40 30.41 ขึ้นไป

อายุ
(ปี)

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
(กิโลกรัม / ตารางเมตร)
เพศชาย
เพศหญิง
ผอม
สมส่วน
ท้วม
อ้วน
ผอมมาก
ผอม
สมส่วน
ท้วม

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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60 - 64
65 - 69

อายุ
)ปี(

9 ลงมา
10 ลงมา

ดีมาก

ดีมาก
60 - 64 8 ลงมา
65 - 69 10 ลงมา

อายุ (ปี)

19 - 26
20 - 28

27 - 35
29 - 37

9 ลงมา
10 ลงมา

10 - 15
11 - 17

16 - 21
18 - 23

22 - 27
24 - 30

28 ขึ้นไป
31 ขึ้นไป

ต�่ำมาก

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

36 ขึ้นไป
38 ขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการแตะมือด้านหลัง (Back Scratch) (มือซ้ายอยู่บน)
(เซนติเมตร)
เพศชาย
เพศหญิง
ดี
ปานกลาง
ต�่ำ
ต�่ำมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต�่ำ

10 - 18
11 - 19

ต�่ำมาก
30 ขึ้นไป
32 ขึ้นไป

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการแตะมือด้านหลัง (Back Scratch) (มือขวาอยู่บน)
(เซนติเมตร)
เพศชาย
เพศหญิง
ดี
ปานกลาง
ต�่ำ
ต�่ำมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต�่ำ
9 - 16
17 - 23 24 - 31 32 ขึ้นไป 8 ลงมา
9 - 15
16 - 22
23 - 29
11 - 18 19 - 26 27 - 34 35 ขึ้นไป 7 ลงมา
8 - 12
13 - 24
25 - 31

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ดีมาก

17 ลงมา
14 ลงมา

ต�่ำมาก

ดี

18 - 22
15 - 20

28 - 32
26 - 30

15 ลงมา
12 ลงมา

16 - 20
13 - 16

21 - 25
17 - 21

26 - 28
22 - 25

29 ขึ้นไป
26 ขึ้นไป

ต�่ำ

ต�่ำมาก

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

33 ขึ้นไป
31 ขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการเดินเร็วอ้อมหลัก (Agility Course)
(วินาที)
เพศชาย
เพศหญิง
ปานกลาง
ต�่ำ
ต�่ำมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง

23 - 27
21 - 25

ดีมาก

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

60 - 64 10.45 ลงมา 10.46 - 14.92 14.93 - 18.90 18.91 - 22.80 22.81 ขึ้นไป 12.19 ลงมา 12.20 - 16.22 16.23 - 20.25 20.26 - 24.28 24.29 ขึ้นไป
65 - 69 14.51 ลงมา 14.52 - 18.35 18.36 - 22.17 22.18 - 26.00 26.01 ขึ้นไป 14.60 ลงมา 14.61 - 18.45 18.46 - 22.25 22.26 - 26.03 26.04 ขึ้นไป

อายุ
)ปี(

60 - 64
65 - 69

อายุ
)ปี(

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที (30 Seconds Chair Stand)
(ครั้ง)
เพศชาย
เพศหญิง
ต�่ำ
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ปานกลาง
ดี
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112 - 131
110 - 128

64 ลงมา
57 ลงมา

65 - 86
58 - 79

87 - 107
80 - 101

108 - 129
102 - 123

130 ขึ้นไป
124 ขึ้นไป

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

132 ขึ้นไป
129 ขึ้นไป

60 - 64
65 - 69

92 - 111
90 - 109

71 ลงมา
70 ลงมา

อายุ
)ปี(

72 - 91
71 - 89

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการยืนยกเข่าขึ้นลง 2 นาที (2 Minutes Step Up and Down)
(ครั้ง)
เพศชาย
เพศหญิง
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับประชาชน อายุ 60 - 69 ปี
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ทหารผ่านศึก, กรุงเทพฯ.
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ส�ำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2541.
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษา ระดับอายุ 7 – 9 ปี.
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ส�ำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ. 2551. เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
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ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2555.
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คู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ส�ำหรับผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 89 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 2.  บริษัท โอเคแมส จ�ำกัด, กรุงเทพฯ.
แสงเดือน ทองเครื่องหยอด.  2545. เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 อ�ำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
American Collage of Sport Medicine.  2003.  ACSM Fitness Book.  3rd edition.
Human Kinetics, Champaign, IL.
American Collage of Sport Medicine.  2010. ACSM’s Guidelines for Exercise
Testing and Prescription.  8th edition. Lippincott Williams & Wilkins,
Philadelphia, PA.
American College of Sports Medicine.  2014.  ACSM’s Health-Related Physical
Fitness Assessment Manual.  4th Edition. Wolters Kluwer Health,
Philadelphia, PA.
American Collage of Sport Medicine.  2014.  ACSM’s Exercise for Older Adults.
1st Edition.Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA.
American College of Sports Medicine.  2017.  ACSM’s Guidelines for Exercise
Testing and Prescription. 10th Edition. Wolters Kluwer Health,
Philadelphia, PA.

30

แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

Charles Corbin.  2010.  Fitness for Life: Elementary School Guide for Wellness
Coordinators. Human Kinetics, Champaign, IL.
Edward, T.H. and Frank, B.D. 1992.  Health Fitness Instructor’s Handbook. 2nd ed.
Human Kinetics, Champaign, IL.
Morrow Jr, James R. et al.  2011.  Measurement and Evaluation in Human
Performance. 5th Edition. Human Kinetics, Champaign, IL.
Kirkendall, D.R., Gurber, J.J. and Johnson, R.E.  1987.  Measurement and
Evaluation for Physical Education.  2nd ed.  Brown, IA.
Rikli, R.E. and Jones, C.J. 2013.  Senior Fitness Test Manual.  2nd Edition.
Human Kinetics, Champaign, IL.
Safrit, M.J.  1990.  Introduction of Measurement in Physical Education and
Exercise Science.  2nd Edition. Mosby Company, Missouri.
Samahito, S.  1998.  The Use of Kasetsart Motor Fitness Test for Establishing
Norms for 6 Year Old Children; 13th Asian Game Scientific Congress:
Congress Proceeding. New Thai Mitre Publishing Company, Bangkok,
Thailand.
Samahito, S. et al.  2007.  Construction of Health Related Physical Fitness Test
and Norms for Thai Children of Age 7 - 18, Proceedings of Universiade
Bangkok.
_____. 2007 FISU Conference; University Sport: Sport Creates Man… Man
Develops Nationhood.  Bangkok, Thailand.
Vivian, H. 2006.  Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription.
5thedition. Human Kinetics, Champaign, IL.
Vivian, H. and Ann, G. 2014.  Advanced Fitness Assessment and Exercise
Prescription.  7th Edition. Human Kinetics, Champaign, IL.

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 60 - 69 ปี

31

คณะท�ำงาน
การจัดท�ำแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับเยาวชน และประชาชนไทย ของกรมพลศึกษา
ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษา
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
หัวหน้าคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์
คณะท�ำงาน
1. รศ.ดร.สุพิตร  สมาหิโต
2. รศ.วัลลีย์  ภัทโรภาส
3. นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์
4. นางสาววนิดา  พันธ์สอาด
5. นางสาวชัชฎาพร  พิทักษ์เสถียรกุล
6. ดร.กภ.อ�ำพร  ศรียาภัย
7. ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม
8. นางสาวเนาวรัตน์  เหลืองรัตนเจริญ
9. นางสาวนุสรา  ปภังกรกิจ
10. นายสิรวิชญ์  ณิชาโชติสฤษฏ์
11. นางสาวฉัตรดาว  อนุกูลประชา
12. นางไอย์นิชากรณ์  พันธ์งามตา
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รักษาการผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
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13. ผศ.ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล
14. ดร.สรายุทธ์  น้อยเกษม
15. อาจารย์นันทวัน  เทียนแก้ว
16. ดร.พรพล  พิมพาพร
17. ดร.อัจฉรียา  กสิยะพัท
18. อาจารย์ปริญญา  ส�ำราญบ�ำรุง
19. อาจารย์พงศธร  ศรีทับทิม
20. ผศ.คมกริช  เชาว์พานิช
21. ผศ.ดร.ธารินทร์  ก้านเหลือง
22. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล
23. ดร.สุพรทิพย์  พูพะเนียด
24. ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์
25. ดร.ศศิธร  ศรีพรหม
26. อาจารย์นิตยา  เรืองมาก
27. ผศ.ดร.กาญจนา  กาญจนประดิษฐ์
28. ผศ.ดร.พัชรี  ทองค�ำพานิช
29. ดร.สุพิชชา  วงศ์จันทร์
30. ดร.ปุณยวีร์  วชิรวรรณาภาส
31. นายอรรคพงษ์  ไมตรีจิตต์
32. นางณัฏฐวี  แสงอรุณ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
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32. นางณัฏฐวี  แสงอรุณ
33. นายภุชงค์  บุญรักษ์
34. นางสาวสาวิตรี  กลิ่นหอม
35. นายชลิตพล  สืบใหม่
36. นายอัชรัฐ  ยงทวี
37. นายธิติวัฒน์  น้อยค�ำเมือง
38. นายศิวณัติ  เพชรย้อย
39. นางสาวทิพย์วิมล  สิงห์เอี่ยม
40. นายสราวุธ  แก้วไพล
41. นายณพล  หอมจันทร์
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ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

