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อายุชีวภาพคืออะไรและสามารถตรวจวัดไดอยางไร 

What is “biological age” and how can it be measured? 
ลดาวัลย เบญจวงศ1  รินา ภัทรมานนท1, 2*  และ  อัครินทร ไพบูลยพานิช3* 

 

บทคัดยอ 

อายุชีวภาพ (Biological age) คือ อายุที่ส่ือถึงสภาวะรางกายแทจริงซ่ึงอาจจะเทากับ มากกวา หรือนอย

กวาอายุทางปฏิทินก็ได การประเมินอายุชีวภาพเปนนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพแบบทางออมและสามารถสะทอน

ถึงโรคที่สัมพันธกับอายุ เชน โรคหลอดเลือดและหัวใจ การทํางานของตับที่ผิดปกติ เบาหวาน และมะเร็ง เปนตน 

การไดมาซ่ึงคาของอายุชีวภาพน้ันทําไดหลายวิธี เชน จากการดูลักษณะความผิดปกติของเม็ดเลือด การปลอย

กระแสไฟฟาออน ๆ เพื่อดูสุขภาวะโดยรวมของรางกาย หรือจากขอมูลสุขภาพผานทางเว็บไซต สําหรับการสราง

สมการอายุชีวภาพน้ัน นักวิทยาศาสตรในสาขาอายุรวัฒนรวมกับสาขาสถิติและสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเทศเกาหลีและญ่ีปุนไดวิจัยพัฒนาเทคนิคสําหรับสรางสมการทํานายคาอายุทางชีวภาพ และพบวา

อายุชีวภาพเปนอีกเครื่องมือหน่ึงในศาสตรการชะลอวัยที่ชวยใหผูคนตระหนักถึงสภาวะสุขภาพ และนําไปสูการ

ดูแลสุขภาพ และหาสาเหตุของการมีอายุชีวภาพสูงกวาอายุจริง 
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ABSTRACT 

Biological age (BA) reflects the actual state or true global state of the body, which could 

be equal to, more than, or less than the chronological age of a person. BA is considered to be 

an innovation in health care, since it can link to diseases associated with aging such as 

cardiovascular disease, liver function abnormalities, diabetes and cancer. The acquisition of 

biological age can be done in several ways.  For example, one could look into the live blood 

cells, or use mild electrification to assess the overall health of the body, or use data from 

online health surveys. Gerontologist, statisticians, and those from related fields, especially from 

Korea and Japan, have developed many BA models used for their respected countries’ 

populations.  They have found that biological age is an important tool in anti-aging science and 

health care, because it helps people to become aware of their health status and leads them to 

take better care of themselves, while searching for the causes of their advanced BA. 
 

คําสําคัญ: อายุชีวภาพ  สมการอายุชีวภาพ  คาทางคลินิก  การตรวจสุขภาพ  การวิเคราะหองคประกอบหลัก 

Keyword: Biological age, Biological age equation, Clinical values, Health check-up, Principal 

component analysis 

 

1. บทนํา 

อายุชีวภาพ (biological age, functional 

age หรือ physiological age) คือ อายุที่ส่ือถึงสภาวะ

รางกายแทจริง (Klemera and Doubal, 2006) ที่

รางกายควรจะเปน ณ อายุหน่ึง ๆ ตามการเส่ือมของ

รางกายโดยกระบวนการธรรมชาติ ตางกับอายุตาม

ปฏิทิน (chronological age) ในแงที่วาอายุตามปฏิทิน

บอกชวงเวลาตั้งแตเกิดถึงปจจุบัน แตอายุชีวภาพบอก

อายุของรางกายในขณะน้ัน ๆ คนสองคนอาจมีอายุตาม

ปฏิทินเทากันแตอายุชีวภาพอาจแตกตางกัน (Cho et 

al., 2010) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการดูแลรักษาสุขภาพ รวมไป

ถึงสภาพแวดลอมที่แตละคนไดรับ ยกตัวอยาง เชน คน

ที่อายุตามปฏิทินเทากัน คนหน่ึงทํางานเก่ียวกับศิลปะที่

ตัวเองชอบ แตอีกคนหน่ึงทํางานในบริษัทที่คาดหวังผล

กําไรสูง จากสภาวะแวดลอมน้ีอาจสงผลใหทั้งสองมี

ความเครียดตางกันสงผลตอสภาพสุขภาพและอายุ

ชีวภาพที่ตางกันดวย จากตัวอยางขางตนการประเมิน

อายุชีวภาพจึงตองประเมินจากหลายปจจัยรวมกัน 

ไดแก ตัวแปรทางกายภาพที่บอกถึงสภาวะของระบบ

ตาง ๆ ในรางกายขณะน้ัน ซ่ึงตองเปน ตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกับอายุ (Cho et al., 2010) และอางอิง

จากผูที่มีสุขภาพดี โดยตองเปนผูที่มีสภาพจิตใจอยูใน

สภาวะปกติ ไมเครียดหรือแปรปรวนงาย มีสภาพสังคม

และสภาพแวดลอมดี รวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

(Lara et al., 2010) เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีรางกายจะ

เส่ือมใกลเคียงกับกระบวนการธรรมชาติ ไมถูกกระตุน

จากส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน มลพิษ ความเครียด เปนตน 

แล ว นํ าข อ มู ลทั้ งหมด มาผ านกร ะบวนการทา ง

คณิตศาสตร ออกมาเปนแบบจําลองอายุ ชี วภาพ 

(biological age model) เชน การวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงเสน (multiple linear regression) 

(Dubina et al., 1983), การวิเคราะหองคประกอบ
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หลัก (principal component analysis) (Park et 

al., 2009), วิธีการของ Hochschild (1989) และ

วิธีการของ Klemera and Doubal (2006) เปนตน 

แมวาในบรรดาวิธีการไดมาซ่ึงอายุชีวภาพจะยัง

ไมมี วิธีที่แมนยําที่ สุดหรือใช เปนมาตรฐานและไม

สามารถระบุโรคไดอยางชัดเจน แตมีขอดีของอายุ

ชีวภาพ คือ สามารถบอกสมรรถนะของรางกายใน

ภาพรวม เชน รางกายมีความเส่ือมกวาที่ควรจะเปน

แลวก่ีป เปนตน และบอกความเส่ียงตอโรคที่สัมพันธกับ

อายุไดหรือบอกโรคที่ มักพบในผู สูง วัยได   โดยใน

ปจจุบันมีรายงานอาการหรือโรคตาง ๆ ที่สัมพันธกับ

อายุที่เพิ่มขึ้น เชน โรคหลอดเลือดและหัวใจ (Umetani 

et al., 1996), การทํางานของตับที่ผิดปกติ (Jourdan 

et al., 2004), เบาหวาน (Sarkar and Shetty, 2014) 

และมะเร็ง (Fülöp et al., 2014) เปนตน ดังน้ันอายุ

ชีวภาพจึงถูกนําไปใชในงานทางดานเวชศาสตรชะลอวัย 

(Anti-aging medicine) ซ่ึงเปนศาสตรแหงการดูแล

รักษาสุขภาพ ในการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ

เก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของระบบตาง ๆ ใช

เปนแนวทางในการตัดสินใจ หรือตรวจวิเคราะหผูปวย

อยางละเ อียดเพิ่มเติม เพื่อใหเ กิดการรักษาอยาง

ทันทวงที รวมไปถึงอาจนําไปใชในธุรกิจประกันภัยเพื่อ

ประเมินสุขภาวะของผูใชบริการ (Jackson et al., 

2003) ไดอีกดวย 

 

2. ความชราตามธรรมชาติ 

จากขอสงสัยที่วา “รางกายของส่ิงมีชีวิตเกิด

การชราหรือเส่ือมไดอยางไร” จากอดีตถึงปจจุบันได

เกิดสมมติฐานที่เก่ียวของกับความชรามากมาย มีการ

ท ด ล อ ง ใ น ส่ิ ง มี ชี วิ ต  เ ช น  ห น อ น นี ม า โ ท ด 

(Caenorhabditis elegans) แมลงหว่ี (Drosophila 

melanogaster) ลิงวอก (Macaca mulatta) รวมไป

ถึงในคน ทั้งการศึกษาลักษณะภายนอก เชน การ

เปล่ียนแปลงของสีผม (Kocaman et al., 2012) รวม

ไปถึงการศึกษาที่ลึกไปยังระดับเซลล จนไดเปนทฤษฎี

ความชราที่หลากหลายขึ้นมา แตในที่น้ีจะขอกลาวถึง

ทฤษฎีที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก 2 ทฤษฎี ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (free radical/oxidative 

damage) 

อนุมูลอิสระ (free radical) คือ อะตอมหรือ

โมเลกุลที่อิเล็กตรอนวงนอกสุดไมเปนคู ไมเสถียร ทําให

อะตอมหรือโมเลกุลน้ัน ๆ พยายามทําตัวเองใหเสถียร

โดยการไปแยงอิเล็กตรอนของโมเลกุลขางเคียงเพื่อทํา

ใหตัวเองเสถียร โมเลกุลที่ถูกแยง อิเ ล็กตรอนไป

กลายเปนอนุมูลอิสระตอ โดยปฏิกิริยาน้ีจะเกิดตอกัน

เปนทอด ๆ เรียกวาปฏิกิริยาลูกโซ (Chain reaction) 

และจะหยุดเม่ืออนุมูลอิสระรวมตัวกันจนไดโมเลกุลใหม

ที่เสถียร Harman (1956) (รูปที่ 1) ไดตั้งสมมติฐานวา

อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจในระดับ

เซลลเปนสาเหตุของการชรา โดยอนุมูลอิสระที่สําคัญ

คืออนุมูลไฮดรอกซิล (hydroxyl radical; •HO) และ

อนุมูลเปอรไฮดรอกซิล (perhydroxyl radical; •OOH) 

ที่ สันนิษฐานวาเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการของ

เอนไซมในกระบวนการหายใจระดับเซลลที่เก่ียวของกับ

การใชโมเลกุลของออกซิเจนและเกลือของเหล็ก (iron 

salt)  ร วมไปถึง เ กิดจากการที่ เอนไซมคะตะ เลส 

(catalase)  ช วย สลายไฮ โ ดร เจน เปอร ออกไซด 

(hydrogen peroxide; H2O2) ไปเปนนํ้าและออกซิเจน 

ซ่ึงระหวางการสลายน้ีอาจทําใหเกิดอนุมูลไฮดรอกซิล

และเปอรไฮดรอกซิลไดเชนกัน โดยปฏิกิริยาลูกโซที่

เกิดขึ้นทําใหโมเลกุลขางเคียงและกรดนิวคลีอิกที่อยูใน

เซลลเ กิดความเ สียหายซ่ึงอาจลุกลามไปถึงเซลล

ขางเคียงได  หากอนุมูลอิสระมีมากจนรางกายไม

สามารถกําจัดไดทัน จะสงผลใหรางกายเส่ือมโทรมและ

เกิดโรครายแรงขึ้นได จากงานวิจัยของ Sohal et al. 

(1995) พบปริมาณอนุมูลอิสระสามารถเพิ่มขึ้นตามอายุ
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ของแมลงหว่ี เม่ือวัดปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดอัน

เปนสารตั้งตนของการเกิดอนุมูลอิสระและ 8-OHdG 

(8-hydroxy-2'- deoxyguanosine) ผลิตภัณฑหลักที่

ไดจากการออกซิเดชันของ DNA (รูปที่ 2) 

2.2 ทฤษฎีเทโลเมียรและเทโลเมียรเรส (Telomere 

and telomerase)  

วงการวิทยาศาสตรกอน ค.ศ. 1996 มีความ

เขาใจวาในแตละครั้งของการจําลองสายดีเอ็นเอโดย

เอนไซมดีเอ็นเอโพลีเมอรเรส จะเกิดการสูญเสียสวน

ปลายของสายดีเอ็นเอที่ถูกจําลองซ่ึงก็คือสวนปลายสุด

ของโครโมโซม โดยเรียกกระบวนการ น้ีวา end-

underreplication โดยถือเปน molecular clock 

ของกระบวนการชรา เน่ืองจากการเกิดสายดีเอ็นเอที่ไม

สมบูรณจํานวนมากในเซลลจะทําใหเซลลน้ันสูญเสีย

การทํางานและตายในที่สุด ตางกับในเซลลตนกําเนิด 

(Germline) ของพื ชและ เซลลมะ เ ร็ งที่ ไมพบ

ก ร ะ บ ว น ก า ร  end-underreplication ทํ า ใ ห 

Olovnikov (1996) ในชวงที่เปนนักศึกษาตั้งขอสงสัย

วาเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน ในที่สุดขณะที่เขากําลังน่ังรถไฟ

กลับบานก็พบคําตอบ เขาจินตนาการเปรียบเทียบราง

รถไฟคือดีเอ็นเอสายคู สวนขบวนรถไฟคือเอนไซมดีเอ็น

เอโพลีเมอรเรส การที่รถไฟว่ิงบนรางก็คือการที่ดีเอ็นเอ

โพลีเมอรเรสกําลังจําลองดีเอ็นเอนอยู โดยจะเกิดการ

จําลองไดดี เ อ็นเอโพลีเมอรเรสหรือรถไฟจะตองว่ิง 

ดังน้ันตําแหนงบนสายดีเอ็นเอที่ดีเอ็นเอโพลีเมอรเรส

เริ่มเกาะหรือรถไฟจอดอยูจึงเปนตําแหนงที่ไมมีการ

สังเคราะหดีเอ็นเอหรือสวนปลายของสายดีเอ็นเอที่

หายไป โดยสวนปลายสายดีเอ็นเอหรือโครโมโซมน้ี

เรียกวา เทโลเมียร (telomere) (ในมนุษยประกอบไป

ดวยลําดับ TTAGGG ที่ซํ้ากันหลายกิโลเบส) ซ่ึงในการ

จําลองสารพัน ธุกรรมภายในเซลล สืบพัน ธุ ห รื อ

เ ซ ล ล ม ะ เ ร็ ง น้ั น จ ะ มี เ อ น ไ ซ ม เ ท โ ล เ ม อ ร เ ร ส 

(telomerase) คอยสังเคราะหสวนปลายน้ีทําใหได

โครโมโซมที่สมบูรณ โดยความยาวของเทโลเมียรจะส้ัน

ลงเม่ืออายุเพิ่มขึ้น (Shammas, 2011) 
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รูปที่ 2 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) และ 8-OHdG ที่เพ่ิมขึ้นตามอายุของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) (Sohal et 

al., 1995) 
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อยางไร ก็ตามรูปแบบในการทดลองกับ

สภาพแวดลอมจริงมีความแตกตางกัน เปนไปไมไดที่

ค น เ ร า จ ะ อ ยู ใ น ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ที่ ดี ทั้ ง ชี วิ ต 

นักวิทยาศาสตรบางสวนเช่ือวาเปนไปไมไดที่รางกาย

ของมนุษยจะเส่ือมเองตามกลไกของมันโดยปราศจาก

การเปนโรค โดยเ ม่ืออายุ เพิ่มขึ้นระบบตาง ๆ ใน

รางกายก็จะเส่ือมลง ซ่ึงสอดคลองกับอัตราการเกิดโรค

ที่เพิ่มขึ้น ดังน้ันจะสังเกตไดจากในผูที่สูงอายุมักจะมี

ปญหาเก่ียวกับระบบอวัยวะที่สําคัญในรางกาย เชน 

หัวใจ ตับ สมอง เปนตน 

 

3. ตัวอยางของโรคท่ีสัมพันธกับอายุ (โรค

หลอดเลือดและหัวใจ) 

หากกลาวถึงโรคที่มักพบในผูสูงอายุ หลายคน

คงนึกถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular 

disease) โรคของหัวใจมักมีความสัมพันธกับโรคของ

หลอดเลือดเสมอ ดังน้ัน ทางการแพทยจึงเรียกโรคน้ี

วา โรคหัวใจและหลอดเลือด รายงานสถิติสาธารณสุข 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขป 

2537-2556 พบการเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดและ

หัวใจเปนอันดับที่ 3 รองจากการเกิดโรคมะเร็งและ

อุบัติเหตุ โดยสวนใหญผูเสียชีวิตมักเปนผูสูงอายุซ่ึงถือ

วาเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ โดยกลุมโรคหลอด

เลือดและหัวใจสามารถแบงออกได คือ โรคหลอดเลือด

หัวใจ (coronary heart disease) โรคหลอดเลือด

สมอง (cerebrovascular disease) โรคหลอดเลือด

สวนปลาย (peripheral arterial disease) โรคหัวใจ

รูหมาติก (rheumatic heart disease) โรคหัวใจพิการ

แตกําเนิด (congenital heart disease) โรคล่ิมเลือด

อุดตันในหลอดเลือดดําและปอด (deep vein 

thrombosis and pulmonary embolism) โรคล้ิน

หัวใจ (heart valve disease) และโรคหัวใจเตนผิด

จังหวะ (arrhythmia) 

จากความสัมพันธระหวางโรคหัวใจและหลอด

เลือดและความชรา มีความพยายามในการเช่ือมโยง

แนวความคิดของกระบวนการชรา เชน ความยาวของ

เทโลเมียร หรือการเกิดภาวะสารอนุมูลอิสระมากจน

รางกายไมสามารถจัดการได (Oxidation stress) กับ

โรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้น (Samani et al., 2008) 

จากการศึกษาในอดีตพบวาการส้ันลงของเทโลเมียร

สอดคลองกับอายุชีวภาพที่เพิ่มขึ้น (Vaziri et al., 

1994) และสัมพันธกับการเปนโรคหลอดเลือดและ

หัวใจ (Samani et al., 2001) อีกทั้ง Cawthon et 

al., (2003) พบวาในผูที่อายุมากกวา 60 ป มีความยาว

เทโลเมียรนอยกวาปกติจะมีโอกาสตายดวยโรคหัวใจ

มากกวาคนปกติถึงสามเทา จะเห็นไดวาการหดส้ันลง

ของเทโลเมียรมีความสัมพันธกับการเปนโรคหัวใจและ

โรคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพิ่มขึ้น (รูปที่ 3) 
 

 

รูปท่ี 3 ปจจัยที่สงผลตอการส้ันลงของเทโลเมียรและความสัมพันธตอการเกิดโรค (Samani, 2008) 

Genetic determination 

(ความแปรปรวนของความยาวเทโลเมียรตอนเกิด) 

Oxidative stress 

(การหายไปของเทโลเมียรตอครั้งทีมีการแบงเซลล) 

Replicative stress 

(การเพิ่มจํานวนการแบงเซลล) 

ความชราตามปกติสัมพันธ

กับจํานวนเทโลเมียรที่ลดลง 

 

ความยาวเทโลเมียรสั้นลง เซลลเสือ่ม 

โรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ 

โรคหัวใจและ 

หลอดเลือดอื่น ๆ  

ที่สัมพันธกับอายุ 
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4. การสรางสมการอายุชีวภาพ 

ดังที่ไดเกริ่นไวตอนตนวามีวิธีที่หลากหลายใน

การประเมินอายุชีวภาพ โดยแตละวิธีจะมีขอดีขอเสีย

แตกตางกันไป สําหรับในบริบทของบทความปริทัศนน้ี 

ผูเขียนเนนการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติใน

การไดมาซ่ึงสมการอายุทางชีวภาพ โดยสมการดังกลาว

จะสะทอนอายุทางชีวภาพที่ไดจากการวิเคราะหหา

ความสัมพันธระหวางคาทางคลินิกจากการตรวจ

สุขภาพกับอายุ โดยผานกระบวนการดังตอไปน้ี 

4.1 กระบวนการคัดเลือกตัวอยาง 

หัวใจในการสรางสมการอายุชีวภาพคือการ

สรางตัวแบบที่อางอิงจากขอมูลของผูที่มีสุขภาพดีที่สุด

เทาที่จะทําได โดยขอมูลที่ใชในการทํานายอายุชีวภาพ

แบงออกเปนขอมูลประเภทยอนหลัง (Retrospective 

data) (Bae, 2013; Nakamura, 1988) และขอมูลที่ได

จากการเก็บตัวอยางใหม (Zhang, 2014) ขอดีของการ

ใชขอมูลยอนหลังคือไดจํานวนตัวอยางมากเน่ืองจากมี

การเก็บสะสมหลายป จากการทบทวนเอกสารพบวา

จํานวนตัวอยางที่ใช มีตั้งแตหลักพันถึงหลักแสน แต

ขอเสียของการใชขอมูลยอนหลังคือจํานวนตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกับอายุและขอมูลที่จะนํามาประกอบการ

พิจารณามีจํานวนจํากัด ทําใหตัวแบบทางคณิตศาสตร

ที่ไดอาจมีความบกพรองในแงของความเหมาะสมของ

ตัวแปรที่นํามาใช ในทางกลับกันขอดีของการใชขอมูลที่

ไดจากการเก็บตัวอยางใหมคือสามารถกําหนดตัวแปรที่

ตองการศึกษาได แตของเสียก็คือการเก็บขอมูลมีความ

ยุงยากทั้งในแงของจํานวนตัวอยาง ขั้นตอนการเก็บส่ิง

สงตรวจ (specimen) จากรางกายของตัวอยาง และ

การขอจริยธรรมทางการวิจัย 

เพื่อใหไดผูที่มีสุขภาพดีจะตองนําอาสาสมัคร 

(กรณี เ ก็บตัวอยางใหม )  หรือขอมูลยอนหลังจาก

ฐานขอมูลมาผานการคัดกรองตัวอยางเบื้องตน มีตั้งแต

คัดกรองเพียงอาชีพของตัวอยาง หากอาชีพของ

ตัวอยางมีการสัมผัสกับสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย

ตัวอยางน้ันก็จะถูกตัดทิ้ง (Nakamura, 1988) หรือคัด

เฉพาะผูที่ตลอดระยะเวลา 3 ปไมเคยรับประทานยา

หรือเขารักษาตัวในโรงพยาบาล (Zhang, 2014) ไป

จนถึงการเก็บรวบรวมพฤติกรรมสุขภาพที่คอนขาง

ละเอียด เชน ประวัติการผาตัด พฤติกรรมการออก

กําลังกาย การรับประทานอาหารเสริม การดื่มสุรา การ

สูบบุหรี่ ประวัติการใชยา และการเปนโรครายแรง

ในทางการแพทย เชน มะเร็ง, ความดันเลือดสูงขั้น

รุนแรง (malignanthypertension) , โรคเบาหวาน  

(ไมสามารถควบคุมได ) , cardiac insufficiency,  

ล้ิ นหั ว ใ จ รั่ ว (pulmonary insufficiency), hepatic 

insufficiency, pancreatic insufficiency และ renal 

insufficiency หรือแมแตในผูที่รับประทานยาเพื่อ

รักษาอาการของโรค ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, 

โรคไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia), โรคตับ 

(hepatic decease), โรคตับออน (pancreatic 

decease), โรคไต (renal decease) และ ตอม

ไทรอยดผิดปกติ ก็จะถูกคัดออกไป นอกจากน้ีชวงอายุ

ที่ใชสวนใหญอยูในชวง 30–80 ป ดวยเหตุที่วาในอายุ

แรกเกิดถึง 30 ป รางกายยังทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ

จึงยังไมพบการเปล่ียนแปลงใด ๆ หลังจากอายุ 30 ป 

ขึ้นไปการทํางานของรางกายจะเส่ือมลงอยางเห็นไดชัด 

แตภายหลังจากอายุ 80 ป คาตัวแปรทางคลินิกตาง ๆ 

จะไมคอยเปล่ียนแปลง (Park et al., 2009) โดย

สมการอายุชีวภาพที่สรางขึ้น การเปล่ียนแปลงของตัว

แปรตนหรือขอมูลจากตัวอยางแตละหนวยจะตอง

สามาร ถอ ธิบ ายตั วแป รตามหรื ออายุ ชี วภ าพที่

เปล่ียนแปลงได ดังน้ันชวงอายุ 30–80 ป จึงเปนชวงที่

เหมาะตอการศึกษา อยางไรก็ตามสมการอายุชีวภาพ

สามารถนําไปใชไดกับผูที่มีอายุตามปฏิทินอยูในชวงน้ี

เทาน้ัน ดังน้ันบางการศึกษาจึงไมจํากัดชวงอายุของ

ตัวอยางที่นํามาวิเคราะหเพื่อเปนการเพิ่มโอกาสในการ
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ใชงานของสมการที่สรางใหมากขึ้น ตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาควรเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน เน่ืองดวยวิถี

ชีวิตที่ตางกันอาจมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพที่ตางกัน 

เชน ชาวญ่ีปุนจะรับประทานอาหารรสไมจัดและเนน

การรับประทานผักและปลาเปนหลัก แตชาวอเมริกัน

มักรับประทานอาหารที่ มีไขมันสูงเปนหลัก เปนตน 

นอกจากน้ี Lara et al. (2013) ยังเสนอแนวทางในการ

คัดกรองผู สูงอายุที่ มีสุขภาพแข็งแรงวาควรทําการ

ตรวจวัดคาทางกายภาพของระบบหลัก ๆ ในรางกาย 

ความสามารถทางดานกายภาพ ความจํา สภาพจิตใจ 

และสภาพสังคมรวมดวย (รูปที่ 4) 

เม่ือตัวอยางผานกระบวนการขางตนแลว

ลําดับตอไปจะเปนการตรวจสอบ (กรณีใชขอมูล

ยอนหลัง) หรือตรวจวัดคาทางคลินิก (กรณีเก็บตัวอยาง

ใหม) ที่มีความสัมพันธกับอายุ โดยในขั้นตอนน้ีถือเปน

ขั้นตอนสุดทายสําหรับการคัดเลือก ตัวอยางใดมีคาทาง

คลินิกทุกตัวอยางอยูในเกณฑ (criteria) ตามที่กําหนด

จะถือวาตัวอยางน้ันเปนผูที่มีสุขภาพดี และขอมูลของ

ตัวอยางเหลาน้ีจะถูกนํามาใชสรางสมการความสัมพันธ

สําหรับการทํานายอายุชีวภาพตอไป 

4.2 ตัวแปรท่ีสัมพันธกับอายุ 

ในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับ

ทํานายอายุชีวภาพโดยทั่วไป ขอมูลทางคลินิกที่ ใช

ประ กอบส วนห น่ึง จะ เ ปนตั วแป รทา งกายภาพ 

(physical parameters) ที่ไดจากการวิเคราะหสารที่

สนใจในตัวอยางสงตรวจของอาสาสมัคร เพื่อบอก

สภาพการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย ตัวแปร

ทางกายภาพสวนหน่ึงจะพบในการตรวจสุขภาพทั่วไป 

แตอีกสวนหน่ึงจะเปนตัวแปรที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเองโดย

เลือกจากตัวแปรที่ มีความสัมพันธกับอายุ ในที่ น้ีจะ

ยกตัวอยางตัวแปรที่เคยมีการใชในงานสรางอายุชีวภาพ 

ทิศทางความสัมพันธกับอายุและการมีอยูในสมการของ

ตัวแปรตาง ๆ ดังตารางที่ 1 

 

 
รูปท่ี 4 แนวทางในการคัดกรองผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง (Lara, 2013) 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางตัวแปรที่เคยมีการใชในงานสรางสมการอายุชีวภาพ 
ชือ่ตวัแปร ความสมัพนัธกบัอาย ุ อยูในสมการ อางอิง 

หวัใจ/เมทบอลซิมึ 

Body mass index (BMI) ↑(M,F)  Bae, 2013 

  Park, 2009 

Lean body mass % (LBM%) ↓(M,F)  Bae, 2013 

Body fat % (BF%) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M)  Park, 2009 

Waist circumference (WC) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M)  Park, 2009 

Waist-hip ratio (WHR) ↑(M,F)  Bae, 2013 

Systolic blood pressure (SBP) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M,F)  Levine, 2013 

↑(M)  Park, 2009 

Diastolic blood pressure (DBP) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M,F) - Levine, 2013 

↑(M) - Park, 2009 

Pulse pressure (PP) ↑(M,F)  Bae, 2013 

- - Park, 2009 

Pulse (beats/min) ↑(M,F) - Levine, 2013 

- - Park, 2009 

Lactate dehydrogenase (LDH) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M) - Park, 2009 

Creatine phosphokinase (CPK) ↓(M), ↑(F)  Bae, 2013 

Homocysteine ↑(M,F)  Bae, 2013 

C-reactive protein ↑(M,F) - Levine, 2013 

- - Park, 2009 

Glycated hemoglobin (%) ↑(M,F) - Levine, 2013 

Total cholesterol (TC) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M,F)  Levine, 2013 

↑(M) - Park, 2009 

High-density lipoproteins (HDL) ↑(M), ↓(F) - Bae, 2013 

↑(M,F) - Levine, 2013 

↑(M) - Park, 2009 

Triglycerides (TG) ↓(M), ↑(F)  Bae, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Low-density lipoproteins (LDL) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M)  Park, 2009 

หมายเหตุ: M = Male, F = Female, ↑ = เพิ่มขึน้ตามอายุ และ ↓ = ลดลงตามอายุ 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางตัวแปรที่เคยมีการใชในงานสรางสมการอายุชีวภาพ (ตอ) 
ชือ่ตวัแปร ความสมัพนัธกบัอาย ุ อยูในสมการ อางอิง 

HT (Hypertension) ↑(M)  Park, 2009 

Electrocardiogram - - Park, 2009 

ปอด 

Forced vital capacity (FVC) ↓(M,F)  Bae, 2013 

↓(M)  Cho, 2010 

↓(M) - Park, 2009 

Forced expiratory volume in 1 s (FEV1) ↓(M,F)  Bae, 2013 

↓(M) - Cho, 2010 

↓(M,F)  Levine, 2013 

↓(M)  Park, 2009 

VO2max ↓(M)  Park, 2009 

ตับ 

Total protein ↓(M,F)  Bae, 2013 

- - Park, 2009 

Albumin ↓(M,F)  Bae, 2013 

↓(M,F)  Levine, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Albumin–globulin ratio (AGR) ↓(M,F)  Bae, 2013 

Alkaline phosphatase (ALP) ↓(M), ↑(F)  Bae, 2013 

↑(M,F)  Levine, 2013 

- - Park, 2009 

Aspartate aminotransferase (AST) ↑(M,F)  Bae, 2013 

- - Park, 2009 

Alanine aminotransferase (ALT) ↓(M), ↑(F)  Bae, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Gamma-glutamyl transpeptidase (G-GTP) ↓(M), ↑(F)  Bae, 2013 

- - Park, 2009 

Total bilirubin ↓(M,F)  Bae, 2013 

- - Park, 2009 

Direct bilirubin ↓(M,F)  Bae, 2013 

Hepatitis B surface antigen (HBsAg) - - Park, 2009 

Hepatitis C virus antibody (HCVAb) - - Park, 2009 

ตับออน 

Fasting blood sugar (FBS) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M) - Park, 2009 

หมายเหตุ: M = Male, F = Female, ↑ = เพิ่มขึน้ตามอายุ และ ↓ = ลดลงตามอายุ 

 



182 KKU Science Journal Volume 43 Number 2 Review 

 

 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางตัวแปรที่เคยมีการใชในงานสรางสมการอายุชีวภาพ (ตอ) 
ชือ่ตวัแปร ความสมัพนัธกบัอาย ุ อยูในสมการ อางอิง 

Hemoglobin A1c (HbA1c) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M)  Park, 2009 

   

Amylase ↑(M,F)  Bae, 2013 

ไต 

Creatinine ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M,F) - Levine, 2013 

- - Park, 2009 

Creatinine clearance (CrCl) ↑(M,F)  Bae, 2013 

Blood urea nitrogen (BUN) ↑(M,F)  Bae, 2013 

↑(M,F)  Levine, 2013 

↑(M)  Park, 2009 

Urine specific gravity (USG) ↓(M,F)  Bae, 2013 

Urine PH (UPH) ↑(M,F)  Bae, 2013 

Uric acid ↓(M) - Park, 2009 

การไดยนิ 

Highest audible pitch (HAP) ↓(M)  Cho, 2010 

ความจํา 

Visual digit-span memory test (NUM) ↓(M)  Cho, 2010 

Memory test linking names with faces (ASS) - - Cho, 2010 

Number of mistakes made for cASS (Awn) ↑(M)  Cho, 2010 

Memory test: which picture is at what place ↑(M)  Cho, 2010 

Number of mistakes made for cTOP (Twn) ↑(M) - Cho, 2010 

Speed test: pointing icons from 1 to 15 sequentially ↑(M)  Cho, 2010  

ความยืดหยุนของกลามเนือ้ 

Left handgrip strength (HGL) ↓(M) - Cho, 2010 

Right handgrip strength (HGR) ↓(M)  Cho, 2010 

ประสาทการรับรู 

Response to a vibratory stimulus on a palm ↓(M)  Cho, 2010 

Focal range test using a Landolt ring (ACM) ↓(M)  Cho, 2010 

ภูมคิุมกนั/การอกัเสบ 

Cytomegalovirus optical density ↑(M,F)  Levine, 2013 

Lymphocyte percent ↓(M,F) - Levine, 2013 

White blood cell count ↓(M,F) - Levine, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Mononuclear percent ↑(M,F) - Levine, 2013 

หมายเหตุ: M = Male, F = Female, ↑ = เพิ่มขึน้ตามอายุ และ ↓ = ลดลงตามอายุ 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางตัวแปรที่เคยมีการใชในงานสรางสมการอายุชีวภาพ (ตอ) 
ชือ่ตวัแปร ความสมัพนัธกบัอาย ุ อยูในสมการ อางอิง 

Granulocyte percent ↑(M,F) - Levine, 2013 

C-reactive protein ↑(M,F)  Levine, 2013 

โลหติ 

Hematocrit ↓(M,F) - Levine, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Red blood cell count ↓(M,F) - Levine, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Hemoglobin ↓(M,F) - Levine, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Platelet count ↓(M,F) - Levine, 2013 

↓(M) - Park, 2009 

Mean corp. volume (MCV) ↑(M) - Park, 2009 

Mean corp. hemoglobin (MCH) ↑(M) - Park, 2009 

Erythrocyte sedimentation rate (ESR) ↓(M)  Park, 2009 

ตอมไทรอยด 

Thyroid stimulating hormone (TSH) - - Park, 2009 

T3 ↓(M) - Park, 2009 

T4 - - Park, 2009 

อืน่ๆ 

Chest X-ray - - Park, 2009 

Abdominal ultrasonography - - Park, 2009 

Gastrofibroscopy - - Park, 2009 

T4 - - Park, 2009 

หมายเหตุ: M = Male, F = Female, ↑ = เพิ่มขึน้ตามอายุ และ ↓ = ลดลงตามอายุ 
 

จากตารางขางตนเปนตัวอยางตัวแปรที่ใชใน

การสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายอายุ

ชีวภาพที่อางอิงจากการศึกษาของ Park et al. (2009), 

Cho et al. (2010), Bae et al. (2013) และ Levine 

et al. (2013) โดยผูวิจัยใชเฉพาะตัวแปรที่การศึกษา

กอนหนารายงานความสัมพันธกับอายุเทาน้ัน จาก

ขอมูลในตารางจะเห็นไดวา ตัวแปรบางตัวมีการ

รายงานไมสอดคลองกัน เชน Bae et al. (2013) และ 

Levine et al. (2013) รายงานวา creatinine สัมพันธ

กับอายุอยางมีนัยสําคัญทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต 

Park et al. (2009) รายงานวาไมพบความสัมพันธ 

นอกจากน้ีในการศึกษาเดียวกันที่มีการควบคุมตัวอยาง

ดวย วิธีเดียวกัน และมีตัวแปรตัวเดียวกันทิศทาง

ความสัมพันธกับอายุในเพศชายและเพศหญิงกลับ

แตกตางกัน เชน Alanine aminotransferase ที่มี

ปริมาณนอยลงในเพศชายแตมากขึ้นในเพศหญิง (Bae 

et al., 2013) อยางไรก็ตามในรางกายของเพศหญิงกับ

เพศชายมีระดับการทํางานของฮอรโมนที่ตางกันซ่ึงอาจ

เปนสาเหตุใหทิศทางความสัมพันธกับอายุในตัวแปร

เดียวกันตางกันก็ได จึงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมใน

อนาคตทั้งในเรื่องของเอกสารและการทดลองเพื่อ

อธิบายใหเกิดความชัดเจนในตัวแปรเหลาน้ี อยางไรก็
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ตามโดยทั่วไปตัวแปรจะมีแนวโนมเส่ือมตามอายุแมวา

จะมาจากการศึกษาโดยผูวิจัยคนละกลุมก็ตาม โดยตัว

แปรที่ใชศึกษาความสัมพันธกับอายุสวนใหญจะเปน

แบบมาตรอันตรภาคช้ันหรือมาตรอัตราสวน เพื่อให

เห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจน 

ในสวนของระดับของคาทางคลินิกที่จัดวา

เปนไปตามเกณฑน้ัน บางการศึกษามีการเพิ่มชวงของ

คาปกติของตัวแปร เน่ืองจากคาปกติที่ใชทั่วไปมักจะถูก

กําหนดใหมีชวงที่แคบหรือรัดกุม เพื่อประโยชนของการ

วินิจฉัยโดยแพทย แตในความเปนจริงผูที่มีอายุมากขึ้น

ระบบตาง ๆ ในรางกายก็จะเส่ือมตามไปดวย ทําใหเกิด

ภาวะที่เปล่ียนไป เชน ระดับนํ้าตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้น 

การทํางานของไตที่ลดลง เปนตน ดังน้ันการศึกษา

บางสวนจึงทําการเพิ่มชวงของตัวแปรเพื่อใหสอดรับกับ

ความเปนจริง 

นอกเหนือจากกลุมตัวแปรในตารางขางตน

แลว ยังมีการใชตัวแปรในกลุมอ่ืน ๆ ในการทํานายอายุ

ชีวภาพ เชน กลุมของฮอรโมนตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

ความชรา (Bae et al., 2008) กลุมของตัวแปรที่บง

บอกสมรรถภาพทางรางกาย (physical fitness) (Jee 

et al., 2012) ความยาวเทโลเมียร (Østhus et al., 

2012) และตัวแปรทางพันธุกรรม (Zhang et al., 

2014) เปนตน ภายหลังจากไดคาตัววัดของตัวแปรตาง 

ๆ จะตองนํามาผานกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อให

ไดสมการสําหรับทํานายอายุชีวภาพ 

4.3 วิธีการทางคณิตศาสตรท่ีใชในการสรางสมการ

อายุทางชีวภาพ 

หลังจากไดคาวัดของตัวแปรตาง ๆ แลว 

นอกเหนือจากทฤษฎีทางการแพทยที่เปนเครื่องยืนยัน

ไดวาตัวแปรที่ใช มีความสัมพันธกับอายุหรือไม วิธีการ

ทางคณิตศาสตรและสถิติก็เปนประโยชนในตรวจสอบ

ความสัมพันธและทํานายอายุชีวภาพเชนกัน เชน คา

สห สัมพันธ  ( correlation coefficient) จะช วย

ตรวจสอบถึงทิศทางและระดับความสัมพันธเชิงเสน

ระหวางสองคูตัวแปร เชน เม่ือดัชนีมวลกาย (body 

mass index; BMI) เพิ่มจะสงผลใหเปอรเซ็นตไขมันใน

รางกาย (body fat %; BF%) เพิ่ม ไขมันที่เขาสู

รางกายอาจไปสะสมเปนเน้ือเยื้อไขมันที่เบียดหลอด

เลือดทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก หรืออาจไปสะสม

ภายในผนังหลอดเลือดทําใหเกิดการอุดตัน เลือด

ไหลเวียนไมสะดวก รางกายมีกลไกเพิ่มแรงดันเลือด

เพื่อใหการไหลเวียนของเลือดมีประสิทธิภาพขึ้น สงผล

ใหความดันซิสโทลิกและไดแอสโทลิกสูงขึ้น เปนตน 

นอกจากน้ี วิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติยังสามารถ

สรางสมการตัวแบบสําหรับทํานายอายุชีวภาพจากคา

วัดตาง ๆ และบางเทคนิควิธีสามารถบงช้ีไดวา คาวัด

ตาง ๆ มีอิทธิพลตอการทํานายอายุชีวภาพมากนอย

เพียงใด ตัวอยางวิธีการทางคณิตศาสตรที่ใชในการสราง

สมการทํานายอายุชีวภาพมีดังน้ี 

1 .  ก า ร วิ เ ค ร าะ ห ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ชิ ง พ หุ 

(multiple regression analysis) 

เปนวิธีการพื้นฐานของการวิเคราะหหลายตัว

แปรที่ไดรับความนิยม เน่ืองจากสมการอายุชีวภาพที่ได

ไมซับซอน สามารถนําไปทํานายอายุชีวภาพไดอยาง

สะดวก และงายตอการแปลผล โดยสมการถดถอยเชิง

พหุมีตัวแปรตาม (Y) หน่ึงตัว คืออายุชีวภาพ และตัว

แปรอิสระ (X) มากกวา 1 ตัว ในที่น้ี คือคาทางคลินิกที่

สัมพันธกับอายุ ดังแสดงเปนสมการไดดังน้ี 

푌 = 훽 + 훽 푋 + 훽 푋 + ⋯ + 훽 푋 + 휖 

โดย 휖 แทนคาความคลาดเคล่ือนในอายุ

ชีวภาพที่ไมสามารถอธิบายไดดวย ผลรวมเชิงเสน 

(linear combination) ของตัวแปรตน นอกจากน้ี 

วิธีการทางสถิติ ยังสามารถชวยจัดลําดับความสําคัญ

ของตัวแปรอิสระตาง ๆ ที่มีตอการทํานายอายุชีวภาพ 

และคาสัมประสิทธ์ิ 훽 สามารถนําไปใชแปลไดวาอายุ
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ชีวภาพ (푌) จะมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร หากตัว

แปรอิสระ (푋) เพิ่มขึ้นหน่ึงหนวย อยางไรก็ดีการ

วิเคราะหถดถอยเชิงพหุมีเง่ือนไขก็คือ คาความคลาด

เคล่ือน (휖) ตองมีการแจกแจงแบบปกติซ่ึงมีคาเฉล่ีย

เปนศูนย คาแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเปน

คาคงที่ที่ไมทราบคา คาความคลาดเคล่ือนของแตละตัว

แปรอิสระเปนอิสระกัน และตัวแปรอิสระเปนอิสระตอ

กั น  ห า ก ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั น 

(multicollinearity) จะทําให ไมสามารถอธิบาย

อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตออายุชีวภาพไดตามความ

เปนจริง วิธีแกปญหาดังกลาววิธีหน่ึง คือ ควรเลือกตัว

แปรอิสระจากกลุมดังกลาวมา 1 ตัวแปรเปนตัวแทน

กลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธตอกัน ทั้งน้ีเพื่อใหตัวแปร

อิสระที่ ใชในสมการไมมีความสัมพันธกัน ตัวอยาง

งานวิจัยในอดีตที่ใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ไดแก 

Dubina et al. (1983), Bae et al. (2008) และ 

Levine et al. (2013) นอกจากน้ี งานวิจัยโดย Cho 

et al. (2010) และ Park et al. (2009) พบวา ผลการ

ประเมินอายุชีวภาพโดยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุมัก

ไดคาทํานายสูงกวาที่กวาที่ควรจะเปนในกลุมคนหนุม

สาว และต่ํากวาที่ควรจะเปนในกลุมผูสูงอายุ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก 

(principal component analysis) 

การวิเคราะหองคประกอบหลัก ถือเปนอีก

วิธีการหน่ึงที่นํามาใชอยางกวางขวางในการสรางสมการ

ทํานายอายุชีวภาพ โดยการวิเคราะหองคประกอบหลัก 

จะหาผลรวมเชิงเสน (linear combination) ของตัว

แปรอิสระที่มีคาความแปรปรวนสูงที่สุด แลวใช ผลรวม

เชิงเสน (linear combination) ดังกลาวซ่ึงถือวาเปน

มิติของขอมูลที่อธิบายความแปรปรวนในกลุมตัวแปร

ตนไดดีที่สุด ไปใชรวมกับอายุตามปฏิทินในการสราง

สมการทํานายอายุชีวภาพตอไป นอกจากน้ี คา factor 

score ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบหลักยัง

สามารถใชในการจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน จึง

ถือวาเปนอีกหน่ึงเทคนิคที่ชวยในการลดจํานวนตัวแปร

ได ด ว ย   ตั ว อย า ง ง า น วิ จั ย ที่ ใ ช ก า ร วิ เ ค ร าะ ห

องคประกอบหลักไดแก Levine (2013), Park et al. 

(2009) และ Zhang et al. (2014) โดยงานวิจัยเหลาน้ี

พบวา การวิเคราะหองคประกอบหลัก ใหผลการ

ทํานายอายุชีวภาพที่แมนยํากวาการวิเคราะหถดถอย

เชิงพหุ แตขั้นตอนการวิเคราะหมีความซับซอนกวา 

และการแปลความสัมประสิทธ์ิของตัวแบบอาจไม

ตรงไปตรงมาเหมือนที่ไดจากสมการถดถอยเชิงพหุ 

3. วิธีการของเคลเมราและดูบอล (Klemera 

and Doubal’s method) 

Klemera and Doubal (2006) ไดเสนอ

วิธีการใหมในการทํานายอายุชีวภาพโดยมีวัตถุประสงค

ในการทําใหคาความแปรปรวนของความผิดพลาดใน

การทํานายมีคานอยที่สุด บนสมมุติฐานที่วา ตัวแปร

อิส ร ะ เ ป น อิ ส ร ะต อ กัน  ซ่ึ ง จ ากการ พิ สู จน ท า ง

คณิตศาสตรและการทดสอบดวยขอมูลที่จําลองขึ้นมา 

พบวาเปนวิธีที่ใหผลที่แมนยําที่สุด (คาความแปรปรวน

ของความผิดพลาดนอยที่สุด) เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน 

ๆ เชน การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ  โดยสูตรการ

คํานวณอายุชีวภาพของเคลเมราและดูบอลเปนดังน้ี 

퐵 =  
∑ (푥 − 푞 ) 푘

푠 + 퐶
푠

∑ 푘
푠 + 1

푠

 

โดยที่ 퐵  อายุชีวภาพที่ไดจากการคํานวณ

อายุตามปฏิทินรวมดวย, 푚 = จํานวนตัวแปรอิสระ 

หรือจํานวน biomarkers, 푥  = คาของตัวแปรอิสระ

แตละตัว (biomarker score x) เม่ือ 푗 = 1, …, 푚, 푞  

= จุดตัดแกน y ที่ไดจากฟงกชันเชิงเสนระหวางตัวแปร

อิสระ 푗 กับอายุ, 푘  = คาความชันที่ไดจากฟงกชันเชิง

เสนของตัวแปรอิสระ 푗 กับอายุ, 푠  = ความแปรปรวน
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ของตัวแปรอิสระ 푗, 푠  = ความแปรปรวนของอายุ

ชีวภาพ และ 퐶 = อายุตามปฏิทิน  

ทั้ ง น้ี  วิ ธีดั งกลาวอาจพบกับปญหาหาก

เง่ือนไขความเปนอิสระของตัวแปรไมเปนจริง ซ่ึง

สามารถแกไขไดดวยการคัดกรองเฉพาะตัวแปรที่เปน

อิสระตอกันกอนดําเนินการตามขั้นตอนสรางสมการ 

5. การตรวจวัดอายุชีวภาพและการใชประโยชน 

อื่น ๆ 

นอกจากการทํานายอายุชีวภาพโดยใชตัว

แบบทางคณิตศาสตรที่มีความพยายามศึกษากันอยาง

แพรหลายเพื่อวินิจฉัยสภาวะสุขภาพโดยรวมของ

รางกาย ปจจุบันยังมีการนําแนวคิดอายุชีวภาพไปใช

ประโยชนอยางอ่ืนทั้งในแงของการสงเสริมสุขภาพที่ไม

หวังผลกําไร และใชเปนสวนหน่ึงในกลไกการตลาดของ

ผลิตภัณฑตาง ๆ รวมไปถึงการนําแนวคิดน้ีไปใชในทาง

การเกษตร ดังน้ี 

1. การประเ มินอายุชีวภาพของรางกาย

โดยรวมผานทางเว็บไซต เชน เว็บไซต find out your 

biological age (http://www.biological-age.com) 

ที่ ใหกรอกขอมูลสุขภาพ เชน การพักผอน ขนาด

รางกาย การดื่มสุรา การรับประทานผัก ความดันเลือด 

และความเครียด เปนตน ซ่ึงเปนการประเมินอายุ

ชีวภาพจากขอมูลการดูและสุขภาพทั่วไปและคาทาง

คลินิกบางตัว 

2. การประเมินอายุชีวภาพโดยรวมดวย

เครื่องมือทางการแพทย เพื่อเปนแนวทางในการ

วินิจฉัยโรค ตาง ๆ เชน live blood cell analysis 

เปนวิธีการตรวจโดยการนําเลือด 1 หยดที่ไดจากการ

เจาะเลือดปลายน้ิว นําไปสองผานกลองจุลทรรศนชนิด 

dark field ซ่ึงมีพื้นหลังเปนสีดํา เพื่อดูลักษณะความ

ผิดปกติของเม็ดเลือด ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว 

และเกล็ดเลือด นอกจากน้ียังสามารถตรวจวิเคราะห

ภาวะการสะสมของสารพิษ ตะกอนโลหะหนัก ภาวะ

ภูมิแพแอบแฝง และการสะสมของสารอนุมูลอิสระและ

อ่ืน ๆ การตรวจใชเวลาประมาณ 5 นาทีก็จะทราบผล 

และขณะที่ทําการตรวจ ผูรับบริการสามารถมองเห็น

ภ า พ ลั กษ ณ ะ เ ม็ ด เ ลื อ ด ข อง ต น เ อ ง  ผ า น ห น า

จอคอมพิวเตอรไปพรอม ๆ กับผูตรวจได หรือจะเปน

การ ต ร วจอายุ ชี วภ าพด วย  ร วม ไปถึ ง  electro 

interstitial scan ที่เปนเทคโนโลยีใหม หลักการทํางาน

ของเครื่องคือเครื่องจะปลอยกระแสไฟฟาออน ๆ ที่ไม

เป น อันตรายตอร า งกาย  ผานตั วนํา ไฟฟา  หรื อ 

electrode ซ่ึงจะติด electrode ที่หนาผากสองจุด 

electrode สํ าหรับใช ฝ า มือทาบสองจุด  และ 

electrode ที่วางฝาเทาอีกสองจุด โดยเครื่องจะ

ตรวจวัดจังหวะการเตนของหัวใจ และวัดระดับความ

เขมขนของออกซิเจนในเลือดโดยผานตัวตรวจวัดที่เรียก

กันวา probe ที่หนีบอยูที่ น้ิวช้ีมือซาย เครื่องจะ

ประเมินการนํากระแสไฟฟาในสวนตาง ๆ ของรางกาย 

22 สวน ใชเวลาในการตรวจวิเคราะหประมาณ 5 นาที 

3. การประเมินอายุชีวภาพของพืชเพื่อใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงผลผลิต เชน การสรางดัชนีอายุ

ชีวภาพภายหลังการเก็บเก่ียวของมันฝรั่ง Solanum 

tuberosum L. ในการเปนกรอบอางอิงอายุของมันฝรั่ง

ที่เหมาะสม (Delaplace et al., 2008) และในขาวโพด

ที่อายุชีวภาพตางกันสงผลตอการพรองของไนโตรเจน

ในดินตางกัน โดยในพืชจะพบคําวา physiological 

age แทนคําวา biological age (Zhang et al., 

2008) 

ปจจุบันแมจะมีการพัฒนางานทางดานการ

ตรวจวัดอายุชีวภาพอยางตอเน่ือง (Dubina et al., 

1983; Bae et al., 2008; Cho et al., 2010; Jee et 

al., 2012; Bae et al., 2013) เพื่อสนับสนุนนโยบาย

สาธารณสุขในหลายประเทศ และเพื่อประโยชนทาง

การแพทยตาง ๆ เชน ความสัมพันธตอการเปนโรคจาก

อายุชีวภาพของผูปวย และการทํานายสุขภาวะโดยรวม
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ของรางกาย เปนตน แตปจจุบันยังไมสามารถระบุ

วิธีการตรวจวัดอายุชีวภาพที่แมนยําที่สุด อีกทั้งอายุ

ชีวภาพเปนเพียงเครื่องมือที่ชวยใหผูรูตระหนักถึง

สภาวะสุขภาพเทาน้ัน แตการมีอายุยืนยาวจะมีเพียงแค

การตระหนักไมไดตองมีการลงมือปฏิบัติดวยจึงจะ

เกิดผล โดยการดูแลรักษาสุขภาพ ไมวาจะเปนเรื่องการ

รับประทานอาหารที่ มีประโยชน  ออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอ พักผอนอยางเพียงพอ รวมไปถึงการทําจิตใจ
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