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Abstract
Purpose: To determine the rate of falls and associated factors for falls among
elderly people living in Chaopraya waterfront community.
Design: Descriptive research.
Methods: Eighty seven elders living in Chaopraya waterfront community in
Nonthaburi province were selected using a convenience sampling method. Data were
collected using a questionnaire asking demographic characteristics, history of illness,
history of falls, and home environment and clinical examination determining blood
pressure, visual acuity, gait and balance evaluation and body mass index.
Main findings: When asking about falling during the past 6 months, 16 % elders
recalled at least one incident of falling and 8% elders were repeated falls. 33.3% elders
reported falls in the past. 22.9% elders fell 1-2 times. The prevalence rate of falls was
41.3%. Number of falls in women was four times higher than men. There was relationship
between falls and history of hyperlipidemia (χ2 = 5.06, p = .03). Elders with history of
hyperlipidemia were less likely to fall than were elders with no history of
hyperlipidemia. Elders with no history of hyperlipidemia had higher average age and
greater number of females than were elders with history of hyperlipidemia.
Conclusion and recommendations: Fall prevention programs need to be
implemented especially in elderly women with no history of hyperlipidemia. Health care
providers should promote people in this group to detect medical conditions and other
hidden fall risk factors to receive appropriate health intervention and management.
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อัตรา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุ:
ชุมชนริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี*
วรรณพร บุญเปล่ง, PhD1 วดีรัตน์ ศรีวงศ์วรรณ, พย.ม.1 พัฒนา เศรษฐวัชราวนิช, วท.ม.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอัตราการหกล้มและปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การหกล้มของผูส้ งู อายุ
ชุมชนริมแม่นา้ํ
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาเชิงบรรยาย
วิธีดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุท่อี าศัยอยู่ริมแม่น้าํ เจ้าพระยา จำ�นวน 87 คน
จากการคัดเลือกตามความสะดวก โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประวัตกิ ารเจ็บป่วย ประวัตกิ ารล้ม
สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน และการประเมินร่างกาย คือ ความดันโลหิต การมองเห็น การทรงตัว
การเคลือ่ นไหว และภาวะโภชนาการ
ผลการวิจยั : ผูส้ งู อายุเคยหกล้ม 6 เดือนทีผ่ า่ นมาร้อยละ 16 หกล้มซํา้ ร้อยละ 8 เคยหกล้มในอดีต
ร้อยละ 33.3 หกล้ม 1-2 ครัง้ ร้อยละ 22.9 เคยหกล้มทัง้ ปัจจุบนั และอดีต ร้อยละ 41.3 ผูห้ ญิงหกล้ม
มากกว่าผูช้ าย 4 เท่า พบความสัมพันธ์ของการหกล้มกับประวัตภิ าวะไขมันในเลือดสูง (χ2 = 5.06,
p = .03) พบว่าผูท้ ม่ี ปี ระวัตภิ าวะไขมันในเลือดสูงล้มน้อยกว่ากลุม่ ไม่มปี ระวัติ ซึง่ ในกลุม่ ทีไ่ ม่มปี ระวัติ
ภาวะไขมันในเลือดสูงมีอายุเฉลีย่ สูงกว่าเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรส่งเสริมป้องกันการหกล้มโดยเฉพาะในเพศหญิง ผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลว่าไม่มี
ประวัตภิ าวะไขมันในเลือดสูงอาจไม่เคยคัดกรองสุขภาพ ขาดความระมัดระวังในการดูแลตนเอง หรือมี
ปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ จึงควรมีการประเมินภาวะเสีย่ งเพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
คำ�สำ�คัญ:  ผูส้ งู อายุ หกล้ม ปัจจัยเสีย่ ง
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ความสำ�คัญของปัญหา
ภาวะหกล้มเป็นปัญหาสำ�คัญและพบได้บ่อย
ในผูส้ งู อายุ มีผลกระทบทีร่ นุ แรงคุกคามต่อชีวติ จาก
อุบตั กิ ารณ์ภาวะหกล้มในผูส้ งู อายุไทยในปี 2554
เมือ่ ถามย้อนหลังไป 6 เดือนจะพบว่า โดยเฉลีย่ ผูส้ งู
อายุไทยจะหกล้มประมาณร้อยละ 8.61 ภาวะหกล้ม
ส่งผลกระทบให้ผสู้ งู อายุประมาณ 1 ใน 10 คนมี
การบาดเจ็บรุนแรง เช่น ภาวะกระดูกสะโพกหัก
และการบาดเจ็บของสมอง ทำ�ให้ต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล และสูญเสียความสามารถใน
การดำ�เนินกิจวัตรประจำ�วัน2 ในด้านผลกระทบทาง
ด้านสุขภาพจิตผูส้ งู อายุทเ่ี คยหกล้ม ร้อยละ 66.3
จะมีอาการกลัวการหกล้มซํา้ รองลงมา คือ ขาด
ความมัน่ ใจในตนเอง ทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้ล�ำ บาก
ขึน้ เกิดความกังวลและมีภาวะซึมเศร้าตามลำ�ดับ3
อัตราการหกล้มจะพบตํา่ สุดในผูท้ ม่ี อี ายุ 65 ปีขน้ึ ไป
ทีม่ สี ขุ ภาพดี ในชุมชนพบว่ามีการล้มประมาณ 0.31.6 ครัง้ ต่อคนต่อปี อัตรานีจ้ ะเพิม่ เป็นสองเท่าใน
คนทีม่ อี ายุมากกว่า 75 ปีขน้ึ ไป4 นอกจากผลกระทบ
ด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุแล้ว
ยังมีผลกระทบอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2013 เสียค่า
รักษาพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการหกล้มในผูส้ งู อายุ
จำ�นวน 34 พันล้านเหรียญสหรัฐ5
จากการศึกษาที่ผ่านพบว่า มีปัจจัยที่ส่งผล
ทำ�ให้เกิดภาวะหกล้มในผูส้ งู อายุหลายปัจจัย ได้แก่
เพศ โดยพบว่าหญิงจะล้มมากกว่าเพศชายเมือ่ อายุ
เพิม่ มากขึน้ 6 การมีอายุมากกว่า 70 ปีขน้ึ ไป อาศัย
อยูค่ นเดียว การมีโรคเรือ้ รัง การใช้ยา มีปญ
ั หาภาวะ
โภชนาการ มีภาวะซึมเศร้า การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยใน
การเดิน7 ความผิดปกติของการทรงตัว อาการ
วิงเวียน สับสน โรควูบ ความดันโลหิตตา่ํ เมือ่ เปลีย่ น
ท่า ความสามารถในการมองเห็นลดลง และปัจจัย
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ด้านสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีท่ �ำ ให้เสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะหกล้ม4 นอกจากนีย้ งั พบว่า ปัจจัยทีเ่ พิม่ ความ
เสี่ ย งต่ อ การล้ ม จนทำ � ให้ ก ระดู ก สะโพกหั ก ใน
ผูส้ งู อายุ ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 20 การมี
โรคประจำ�ตัว มีความสามารถทางกายภาพและการ
ดำ�รงชีวติ ทีต่ า่ํ 8 จากผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการหกล้มในผูส้ งู อายุมคี วามแตกต่างกัน
โดย Lord Menz และ Sherrington พบว่าปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่างเดียวไม่อาจส่งผลให้
เกิดการหกล้มในผูส้ งู อายุ แต่จะมีผลกระทบในเรือ่ ง
ปัจจัยทางด้านความสามารถทางด้านร่างกายของ
ผูส้ งู อายุรว่ มด้วย ทีส่ ง่ ผลทำ�ให้ความเสีย่ งต่อการล้ม
เพิม่ ขึน้ 9
จากการศึกษาจำ�นวนประชากรพบว่า ปัจจุบนั
สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ ต ามเกณฑ์ ข อง
สหประชาชาติ และกำ�ลังจะก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
แบบสมบูรณ์ จากการสำ�รวจประชากรจังหวัด
นนทบุรีพบว่า มีแนวโน้มการเพิ่มของประชากร
ผู้สูงอายุ จากการสำ�รวจปี 2553 มีผู้สูงอายุใน
จังหวัดนนทบุรจี �ำ นวน 133,997 (ร้อยละ 12.29)
และเพิม่ เป็น 150,997 ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 13.34 ใน
ปี 255510 ผูส้ งู อายุมกี ารอาศัยในชุมชนทีม่ ลี กั ษณะ
สิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามหลากหลาย บางส่วนอาศัยอยู่
ติดริมแม่นา้ํ เจ้าพระยา ซึง่ ลักษณะบ้านเรือนมีความ
หนาแน่น ใต้ถนุ บ้านเป็นแม่นา้ํ ทางเดินในชุมชน
เป็นทางเดินแคบๆ รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้
ผูส้ งู อายุบางส่วนจะอาศัยอยูต่ ามลำ�พัง โดยเฉพาะ
ในช่วงกลางวันทีล่ กู หลานไปประกอบอาชีพ หรือ
ไปเรียนหนังสือนอกบ้าน โดยผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยอยูใ่ น
บ้านตามลำ�พังอาจเกิดภาวะล้มจากปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของ
ผู้สูง อายุ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถนำ � ข้ อ มู ล ใช้ ใ นการ
วางแผนป้องกันภาวะหกล้มทีอ่ าจเกิดขึน้ และจะ
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ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพกาย จิต และเศรษฐกิจต่อผูส้ งู อายุ ทัง้ ใน
ระยะสัน้ ระยะยาว เนือ่ งจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาไม่มี
การศึกษาอัตรา และปัจจัยเสี่ยงของการล้มใน
ชุมชนริมแม่น้าํ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีลักษณะบ้าน
เรือนและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากชุมชนทั่วไป
ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ งึ มุง่ เน้นในการการศึกษาอัตรา
การหกล้มชุมชนริมนา้ํ และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อการหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ ผลการวิจัยจะเป็น
แนวทางสำ�คัญสำ�หรับบุคลากรด้านสุขภาพ เพือ่ ใช้
ในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุท่อี าศัยอยู่ริมน้าํ
เพื่อป้องกันการหกล้ม ซึ่งจะเป็นการศึกษาระยะ
ต่อไป
นิยาม
ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับการหกล้มในผู้สูงอายุท่เี ป็นปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
ความสามารถในการมองเห็ น โรคประจำ � ตั ว  
การใช้ยา ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต
ปัจจัยภายนอก หมายถึง ระดับความเสีย่ งของ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ประเมินจาก แสงสว่าง
ลักษณะพืน้ ราวบันได ห้องนา้ํ ธรณีประตู
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอัตราการหกล้มในผู้สูงอายุใน
ชุมชนริมนา้ํ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ความสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุชุมชน
ริมแม่นา้ํ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive
research)

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60
ปีข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยา
ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1
ชุมชน ซึง่ มีจ�ำ นวนประชากรผูส้ งู อายุจ�ำ นวน 240
คน โดย ชุมชนริมแม่นา้ํ หมายถึง บริเวณทีม่ กี าร
ตัง้ ถิน่ ฐานผูอ้ ยูอ่ าศัยริมฝัง่ แม่นา้ํ เจ้าพระยา หรืออยู่
ในนํา้ ตืน้ ๆ โดยมีการสร้างอาคารบ้านเรือนยืน่ ลงไป
บนนํา้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างคำ�นวณจากโปรแกรม
G* power ใช้ Chi-Square test กำ�หนดขนาด
อิทธิพล .5 (large effect size) ระดับนัยสำ�คัญ (α)
เท่ากับ .05 อำ�นาจการทดสอบ (power of test)
(1-β) เท่ากับ .95 Degree of freedom เท่ากับ 2
ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 62 คน ป้องกันความ
ไม่ ส มบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง สิ้ น
จำ�นวน 87 คน พิจารณาการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
คัดเลือกตามความสมัครใจในการเข้าร่วมงานวิจยั
(convenient sampling) เกณฑ์การคัดเลือกเข้า
(inclusion criteria) คื อ 1) ผู้สูง อายุ ต้อ งมี
สติสมั ปชัญญะดี 2) อ่านออกเขียนได้และสามารถ
สือ่ สารกับผูว้ จิ ยั ได้ดว้ ยตนเอง และ 3) ไม่มปี ญ
ั หา
ในการสือ่ สาร และเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ออก (exclusion criteria) คือ ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สามารถ
เดินได้ เช่น ต้องนัง่ รถเข็นตลอด
เครือ่ งมือการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินสิง่ แวดล้อม
ภายในบ้าน พัฒนาโดย รวิวรรณ ปัญจมนัส11
จากการทบทวนวรรณกรรม และมีการทดสอบความ
เทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ (content validity) โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน เครือ่ งมือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
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จำ�นวน 50 ข้อ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลจำ�นวน
17 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป ประวัตโิ รคประจำ�ตัว
การรับประทานยา ลักษณะที่อยู่อาศัย ลักษณะ
ทีน่ อน รองเท้า อุปกรณ์ชว่ ยเดิน ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกีย่ วกับประวัตกิ ารล้มจำ�นวน 5 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบ
ประเมินสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน จำ�นวน 28 ข้อ
ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของบ้าน ลักษณะบันได
และห้องนา้ํ รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 28 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ 0 ไม่มภี าวะเสีย่ ง 1 มีภาวะเสีย่ ง
คะแนนทีเ่ ป็นไปได้ คือ 0-31 คะแนน การจัดระดับ
ความเสีย่ งของสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน สามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ระดับ คือ 0-10 คะแนนมีความเสีย่ งตา่ํ
10-20 คะแนนมีความเสีย่ งปานกลาง และ 20-31
คะแนนมีความเสีย่ งสูง
2. แบบบันทึกการให้บริการตรวจร่างกายของ
ผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นการศึกษาปัจจัยภายในของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการหกล้มในผูส้ งู อายุ ได้แก่ ความดัน
โลหิต การมองเห็น การทรงตัว ภาวะโภชนาการ
โดยอาศัยการตรวจร่างกาย ด้วยวิธดี งั ต่อไปนี้
1) การวั ด ความดั น โลหิ ต เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างท่านอนและท่านั่ง เพื่อประเมินภาวะ
Orthostatic hypotension โดยวัดความดันโลหิต
ของผูส้ งู อายุในท่านอนก่อน แล้วเปรียบเทียบกับ
ความดันโลหิตในท่านัง่ ทีว่ ดั หลังจากการลุกนัง่ แล้ว
3 นาที หากมีคา่ Systolic blood pressure ใน
ท่านั่งลดลงจากท่านอน มากกว่าหรือเท่ากับ 20
mmHg หรือ Diastolic blood pressure ลดลง
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 mmHg จะจัดว่ามีภาวะ
Orthostatic hypotension12
2) ประเมินความชัดเจนในการมองเห็นด้วย
การตรวจ Visual acuity โดย Snellen chart
มี เ กณฑ์ ก ารแปลผลดั ง นี้ ความสามารถใน
การมองเห็น 6/6-6/12 ปกติ และความสามารถใน
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การมองเห็นน้อยกว่า 6/12 ผิดปกติ
3) ประเมินความสามารถในการทรงตัวด้วย
Romberg test โดยการให้ผ้ปู ่วยยืนตรงเท้าชิด
วางมือแนบลำ�ตัวไม่ยึดเกาะอะไรในขณะลืมตา
ถ้าผู้ป่วยสามารถยืนตรงได้จึงให้ผู้ป่วยหลับตา
โดยปิดตา 30 วินาที ถ้าหลับตาสักครูแ่ ล้วมีอาการ
โอนเอนทำ � ท่ า จะล้ ม แสดงว่ า มี ค วามเสี่ย งต่ อ
การล้ม, Tandem gait test โดยให้เดินต่อเท้าเป็น
ระยะ 10 ฟุต โดยคนทีม่ ปี ญ
ั หาในการเคลือ่ นไหว
มีภาวะเสีย่ งต่อการล้มจะเดินไม่ได้ หรือเดินได้ล�ำ บาก
The time up and go test ประเมินโดยดูทา่ ทาง
การลุกขึน้ ยืนจากเก้าอีท้ ม่ี ที พ่ี กั แขน จากนัน้ เดินเป็น
เส้นตรงไปข้างหน้าระยะทาง 3 เมตร แล้วอ้อมกลับ
มาจุดเดิมเพือ่ นัง่ เก้าอีอ้ กี ครัง้ และจับเวลาตัง้ แต่ให้
ลุกยืนจนถึงกลับมานัง่ ได้อกี ครัง้ ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งใช้
เครือ่ งช่วยเดินสามารถ เช่น ไม้เท้าในขณะรับการ
ประเมินได้ การแปลผล คือ < 10 วินาทีปลอดภัย
สำ�หรับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำ�วัน
10-19 วินาที ผิดปกติเล็กน้อยถึงปานกลาง ≥ 20
วินาทีมเี คลือ่ นไหวลำ�บากมีความเสีย่ งในการหกล้ม
สูง13
4) การประเมินภาวะโภชนาการในผูส้ งู อายุ
โดยการประเมินด้วยค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index, BMI) โดยใช้สตู ร คือ นา้ํ หนัก (กิโลกรัม)
หารด้วย ส่วนสูงกำ�ลังสอง (เมตร)2 และมีการแปล
ผลตามเกณฑ์ดงั นี้ ภาวะนํา้ หนักน้อยกว่ามาตรฐาน
BMI <18.5 ปกติ BMI 18.5-22.9 และภาวะ
นํา้ หนักมากกว่ามาตรฐาน BMI ≥ 23.0
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั อนุญาตโดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการทำ�วิจยั มนุษย์ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โดยได้อนุมตั ิ
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 หมายเลขเอกสาร
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6/2557 และนำ�หนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะ
กรรมการไปยื่นแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงราย
ละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และการ
พิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่างก่อนทำ�การเก็บข้อมูล
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม
2557 โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. เมื่อโครงร่างผ่านการพิจารณาและรับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทำ�วิจยั
มนุษย์ และได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลได้ ผูว้ จิ ยั เข้า
พบประธานชุมชนเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการ
ทำ�วิจยั และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้รบั ทราบ
2. เตรียมผูช้ ว่ ยวิจยั โดยการอธิบายขัน้ ตอนใน
การทำ�วิจัย รายละเอียดการเก็บข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมินสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
และการประเมินสภาพร่างกายต่างๆ แก่ผชู้ ว่ ยวิจยั
โดยผู้ช่วยวิจัยจะมีการเก็บข้อมูลร่วมกับผู้วิจัยใน
ช่วงแรก เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและเก็บข้อมูลไปใน
แนวทางเดียวกัน
3. ดำ�เนินการเก็บข้อมูลวิจัย โดยจะมีการ
สัมภาษณ์และประเมินสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที และจะมีการนัดให้ผสู้ งู อายุ
มาทำ�การประเมินสภาพร่างกาย เช่น การวัดความ
ดันโลหิต การวัดสายตา ตรวจการเคลือ่ นไหวและ
ทรงตั ว ในสถานที่ป ระกอบศาสนกิ จ ในชุ ม ชน
การประเมินสภาพร่างกายใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ผูว้ จิ ยั รวบรวบข้อมูลจนครบ 87 ราย มีการตรวจสอบ
ความครบถ้วน สมบูรณ์ และความถูกต้อง จากนัน้
ดำ�เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การตรวจร่างกาย
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา

วิ เ คราะห์ ห า ความถี่ (frequency) ร้ อ ยละ
(percentage) และการหาความสัมพันธ์ของปัจจัย
เสี่ยงของการล้ม วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
ไคสแควร์ (Chi-square test)
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ผูส้ งู อายุทง้ั หมด 87 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำ�นวน 68 คน (ร้อยละ 78.2) นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 90.8 สถานภาพสมรส หม้ายร้อยละ 42.5
เป็นผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 55.2
ส่วนใหญ่มผี อู้ ยูด่ ว้ ยตลอดเวลาร้อยละ 75.9 อาศัย
อยู่กับเครือญาติร้อยละ 86.2 อายุเฉลี่ย 73.07
(SD = 8.03) ช่วงอายุทพ่ี บมากทีส่ ดุ คือ ระหว่าง
70-79 ปี หรือวัยสูงอายุตอนกลางร้อยละ 39.1
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 59.8 รองลงมา คือ โรคไขมันในเลือดสูง
ร้อยละ 44.8 และโรคเบาหวานร้อยละ 39.1 ส่วนใหญ่
ไม่รบั ประทานยานอนหลับร้อยละ 87.4 ผูส้ งู อายุมี
การตืน่ ขึน้ มาในช่วงกลางคืน โดยสาเหตุทต่ี น่ื คือ
ตืน่ มาถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระร้อยละ 88.5
ผูส้ งู อายุอาศัยอยูบ่ า้ นไม้ 2 ชัน้ ร้อยละ 67.8
ลักษณะทีน่ อน คือ นอนบนเตียงนอนร้อยละ 57.5
รองเท้าทีใ่ ส่มลี กั ษณะทีเ่ หมาะสมร้อยละ 93.1 ส่วน
ใหญ่ไม่ใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเดินร้อยละ 71.3 ส่วนผูท้ ใ่ี ช้
อุปกรณ์ชว่ ยเดินส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพดี
2. อัตราการหกล้มในผูส้ งู อายุ
ในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมาผูส้ งู อายุในกลุม่
ตัวอย่างเคยหกล้มร้อยละ 16 ในจำ�นวนคนทีเ่ คย
ล้มมีคนทีม่ ปี ระวัตลิ ม้ ซํา้ ร้อยละ 8 ผูส้ งู อายุทห่ี กล้ม
มีประวัตลิ ม้ จำ�นวน 1-2 ครัง้ และผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ าร
หกล้มในอดีตก่อนระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่หกล้มจำ�นวน 1-2 ครั้ง
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คิดเป็นร้อยละ 22.9 รวมผู้ท่มี ีประวัติเคยหกล้ม
(ในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ น และก่อนระยะ 6 เดือน
ที่ ผ่ า นมา) ร้ อ ยละ 41.3 โดยพบว่ า ผู้ ห ญิ ง มี
ประวัติการล้มร้อยละ 33.3 และผู้ชายมีประวัติ
การล้มร้อยละ 8 ซึง่ ผูห้ ญิงมีประวัตหิ กล้มมากกว่า
ผูช้ าย 4 เท่าในผูส้ งู อายุทเ่ี คยหกล้ม สาเหตุสว่ นใหญ่
คือ ลืน่ ร้อยละ 37.14 และสะดุดร้อยละ 25.71
สถานทีห่ กล้มมีทง้ั ภายในและภายนอกบ้าน โดยใน
ขณะหกล้มมีญาติอยูด่ ว้ ยร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่
ไม่ได้รบั การรักษาหลังจากทีล่ ม้ ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 7.7
ต้องได้รบั การรักษาโดยการเย็บแผลหรือผ่าตัด
3. ปัจจัยเสีย่ งจากการประเมินสภาพร่างกาย
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ มี น้ํ า หนั ก ตั ว มากกว่ า
มาตรฐานร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ มีนา้ํ หนักตัว
อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 39.1 จากการประเมิน
ความดันโลหิตเปรียบเทียบท่านอนและนั่งพบว่า
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่รอ้ ยละ 77 ไม่มภี าวะ orthostatic
hypotension ความชัดเจนในการมองเห็นเมือ่ ไม่ใส่
แว่นตา พบว่าผิดปกติรอ้ ยละ 62.1 ในกรณีผสู้ งู ทีม่ ี
แว่นสายตาขณะใส่แว่นสายตาตรวจพบว่า มีความ
ผิ ด ปกติ ร้ อ ยละ 19.5 ผู้ เข้ า รั บ การประเมิ น
การทรงตั ว และการเคลื่อ นไหวโดยการตรวจ
Romberg test สามารถยืนได้ตวั ตรงร้อยละ 69
จากการตรวจ Tandem gait test สามารถเดินส้น
เท้ า ชิ ด ปลายเท้ า ได้ ร้อ ยละ 64.4 และในการ
ประเมิน Time up-and-go-test พบความผิดปกติ
เล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ 46
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4. ปัจจัยเสีย่ งของสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการหกล้มห้าลำ�ดับ
แรก คือ ไม่มวี สั ดุ เช่น แผ่นยางเพือ่ ป้องกันการลืน่
ล้มในห้องนํา้ ร้อยละ 87.4 รองลงมา คือ ลักษณะ
ทีน่ ง่ั ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นโถชักโครกไม่มี
ราวจับหรือชนิดนั่งยองๆ และไม่มีราวจับร้อยละ
73.5 บันไดชันเกินไปร้อยละ 72.4 ความเสีย่ งจาก
ราวบันได (มีราวบันได 1 ข้างหรือไม่มรี าวบันได
หรือมีราวบันได 1 ข้าง อีกด้านของบันไดชิดผนัง
หรือบันไดชิดผนัง 2 ข้างไม่มรี าวบันได) และภาย
ในห้องนํ้าไม่มีราวสำ�หรับยึดเกาะอย่างละเท่ากัน
คือ ร้อยละ 71.3 เมือ่ นำ�ผลการประเมินความเสีย่ ง
มาจั ด ระดั บ ความเสี่ย งพบว่ า ความเสี่ย งด้ า น
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ํา
ร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 47.1
5. ความสัมพันธ์ของการหกล้มกับปัจจัยต่างๆ
ปัจจัยส่วนบุคคลทีส่ มั พันธ์กบั การหกล้มในผูส้ งู อายุ
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บความสัมพันธ์ของการหกล้ม
กับการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง (χ2 = 5.06, p =
.03) โดยพบผู้ท่ปี ่วยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงล้ม
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง ไม่พบ
ความสัมพันธ์ของการหกล้มกับผลการประเมิน
สภาพร่างกาย และระดับความเสีย่ งของลักษณะ
สิ่ง แวดล้ อ มภายในบ้ า นที่มีนัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหกล้มทีผ่ า่ นมากับปัจจัยต่างๆ (n = 87)
กลุม่ ทีห่ กล้ม กลุม่ ทีไ่ ม่หกล้ม
รายการ
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
ปัจจัยภายใน
1. เพศ
13.8
8.0
7
12
ชาย
44.8
33.3
29
39
หญิง
2. อายุ
18.4
18.4
16
16
60 – 69 ปี
24.1
14.9
13
21
70 – 79 ปี
16.1
8.0
7
14
≥ 80 ปี  
3. Romberg test
18.4
12.6
11
16
ยืนเซ
40.2
28.7
25
35
สามารถยืนได้ตวั ตรง
4. Tandem gait test
37.9
26.4
23
33
สามารถทำ�ได้
20.7
14.9
13
18
ไม่สามารถทำ�ได้
5. Time up-and-go-test
20.0
17.6
15
17
ปลอดภัยสำ�หรับเคลือ่ นไหว
27.1
20.0
17
23
ผิดปกติเล็กน้อย-ปานกลาง
10.6
4.7
4
9
ความเสีย่ งต่อการหกล้มสูง
6. ความสามารถการมองเห็น
20.7
17.2
15
18
ปกติ
37.9
24.0
21
33
ผิดปกติ
7. โรคประจำ�ตัว
36.8
23.0
20
32
โรคความดันโลหิตสูง
21.8
18.4
16
19
ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
20.7
18.4
16
18
โรคเบาหวาน
37.9
23.0
20
33
ไม่เป็นโรคเบาหวาน
9.2
5.7
5
8
โรคหัวใจ
49.4
35.6
31
43
ไม่เป็นโรคหัวใจ
12.6
4.6
4
11
โรคกระดูกและข้อ
46.0
36.8
32
40
ไม่เป็นโรคกระดูกและข้อ

χ2

p-value

  .21

    .79

1.67

    .43

.07

1.0

.06

1.0

.98

    .61

.36

    .66

  .45

    .52

  .74

  .5

   .054

1.0

1.62

    .26
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหกล้มทีผ่ า่ นมากับปัจจัยต่างๆ (n = 87)
กลุม่ ทีห่ กล้ม กลุม่ ทีไ่ ม่หกล้ม
χ2 p-value
รายการ
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
12.6
32.2 5.06 .03*
28
11
ไขมันในเลือดสูง
28.7
26.7
23
25
ไม่มไี ขมันในเลือดสูง
8. การรับประทานยารักษาโรค
23.3
34.9   .17 .83
30
20
โรคความดันโลหิตสูง
17.4
18.6   .85 .37
16
15
โรคเบาหวาน
  3.5
10.5 1.63 .34
9
3
โรคหัวใจ
15.1
30.2 2.13 .19
26
13
ไขมันในเลือดสูง
18.6
38.4 3.97 .51
33
16
รับประทายยาอืน่ ๆ
9. ค่าดัชนีมวลกาย
13.8
25.3   .85 .38
22
12
    ปกติ
27.6
33.3
29
24
    นา้ํ หนักผิดปกติ
10. Orthostatic hypotension  
.61
  8.0 13
14.9   .44
7
มี
33.3
43.7
38
29
ไม่มี
11. ระดับความเสีย่ งของสิง่ แวดล้อม
.83
23.0
29.9   .18
26
20
ความเสีย่ งตา่ํ
18.4
28.7
25
16
ความเสีย่ งปานกลาง
*p < .05
การอภิปรายผล
1. อัตราการหกล้มในผูส้ งู อายุ
ผูส้ งู อายุทเ่ี ข้าร่วมการศึกษาพบว่า มีประวัตกิ าร
ล้มในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมาร้อยละ 16 และ
ประวัตกิ ารล้มในอดีตก่อนระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ น
มาร้อยละ 33.3 ซึ่งอัตราการล้มในระยะเวลา 6
เดือนทีผ่ า่ นมามีอตั ราสูงกว่าสถานการณ์การล้มของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่พบผู้สูงอายุล้มร้อยละ
8.61 แต่อตั ราการล้มในการวิจยั ครัง้ นีต้ า่ํ กว่าการ
ศึกษาของ รวิวรรณ ปัญจมนัส11 ทีพ่ บอัตราการล้ม
ร้อยละ 18.7 เมือ่ ศึกษาอัตราการล้มทัง้ ในอดีตและ
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ปัจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้พบอัตราการล้มใน
ผู้สูงอายุร้อยละ 41.3 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของ
นิตกิ ร ดรกันยา14 ซึง่ พบอัตราการล้มของผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 60.1 โดยการศึกษา
ในครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุมีอัตราการล้มที่น้อยกว่า
อาจเนือ่ งมาจากความแตกต่างของกลุม่ ประชากร
ทีศ่ กึ ษา ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีก้ ลุม่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
อยูใ่ นวัยสูงอายุตอนกลางซึง่ ยังมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทำ�ให้มีภาวะเสี่ยงที่
ทำ�ให้เกิดการหกล้มน้อยกว่า การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า
ผูห้ ญิงมีการหกล้มมากกว่าผูช้ าย 4 เท่า ซึง่ สูงกว่า
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การศึกษาของสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่พบว่า
ผู้สูงอายุเพศหญิงหกล้มมากกว่าเพศชายเกือบ
1 เท่าตัว15 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 78.2) ซึง่ มี
มากกว่าเพศชายเกือบ 4 เท่าตัว อัตราการล้มของ
ผู้สูงอายุเพศหญิงสูงกว่าเพศชายสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bekibele และ Gureje16 พบว่า
ผูส้ งู อายุเพศหญิงล้ม ร้อยละ 24 ซึง่ อัตราการหกล้ม
ทีพ่ บสูงมากกว่าเพศชายทีพ่ บร้อยละ 17.9 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวี กิจกำ�แหง และ
คณะ3 รวิวรรณ ปัญจมนัส11 และ ละออม สร้อยแสง
และคณะ17 ทีพ่ บว่าผูห้ ญิงมีอตั ราการล้มมากกว่า
ผู้ชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างด้าน
ร่างกายระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยเพศหญิง
มีการเปลี่ยนแปลงของมวลของกล้ามเนื้อที่ลดลง
อย่างรวดเร็วหลังภาวะหมดประจำ�เดือน18 ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงของระดับฮอร์โมน estradiol จะส่งผล
ต่อเนือ้ เยือ่ กล้ามเนือ้ และระบบประสาทส่วนกลาง
ในผูห้ ญิงทีม่ อี ายุ 75 ปีขน้ึ ไปหากมีระดับฮอร์โมน
estradiol และมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ สูง จะ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ช่ว ยป้ อ งกั น ให้ มีก ารหกล้ ม ที่ต่ํา 19
นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวกับฮอร์โมน ผู้หญิงมักจะ
ไม่ได้ทำ�กิจกรรม เช่น การเล่นกีฬาที่เสริมสร้าง
กล้ามเนื้อตลอดระยะของการดำ�เนินชีวิต ทำ�ให้
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ลดลงเมือ่ มีอายุเพิม่ ขึน้
เมือ่ เทียบกับเพศชาย18
2. ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การล้มในผูส้ งู อายุ
จากการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และการ
ประเมินสิง่ แวดล้อมภายในบ้านของผูส้ งู อายุจ�ำ นวน
87 คน พบปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การหกล้มในผูส้ งู อายุ
คือ การมีภาวะไขมันในเลือดสูง (χ2 = 5.06, p =
.03) โดยพบว่า ผู้ท่ีให้ข้อมูลว่ามีภาวะไขมันใน
เลือดสูงมีประวัติการล้มน้อยกว่ากลุ่มไม่มีประวัติ

ภาวะไขมันในเลือดสูง แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของ
การล้มกับปัจจัยภายในทีไ่ ด้จากการตรวจร่างกาย
และประวัตกิ ารเจ็บป่วยอืน่ ๆ ซึง่ แตกต่างจากการ
ศึกษาของ วิภาวี กิจกำ�แหง และคณะ3 พบว่าการ
หกล้มมีความสัมพันธ์กบั การเจ็บป่วย เช่น หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ ภาวะถุงลมโป่งพอง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมา
จากกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษามีประวัตคิ วามเจ็บป่วย
ภาวะความรุนแรงของการเกิดโรค และการได้รบั
การรักษาทีแ่ ตกต่างกัน การศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ทีใ่ ห้
ข้อมูลว่าไม่มีภาวะไขมันในเลือดสูงมีอัตราการ
หกล้มทีส่ งู อาจเนือ่ งจากลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ สูงกว่ากลุม่ ที่
มีภาวะไขมันสูงเล็กน้อย หรืออาจเกิดจากปัจจัย
เสีย่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ท�ำ การศึกษาในครัง้ นี้ โดยผูส้ งู อายุ
กลุ่ ม นี้ อ าจต้ อ งได้ รั บ การตรวจคั ด กรองภาวะ
เสีย่ งอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีผลให้เกิดความเสีย่ งต่อการหกล้ม
ต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิง่ แวดล้อมดังนี้ คือ การไม่มวี สั ดุ เช่น แผ่นยางเพือ่
ป้องกันการลืน่ ล้มในห้องนา้ํ ร้อยละ 87.4 รองลงมา
คือ ลักษณะที่น่ังถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระเป็น
โถชักโครกไม่มรี าวจับหรือชนิดนัง่ ยองๆ และไม่มี
ราวจับร้อยละ 73.5 บันไดชันเกินไปร้อยละ 72.4
ความเสี่ยงจากราวบันได และภายในห้องน้าํ ไม่มี
ราวสำ�หรับยึดเกาะอย่างละเท่ากัน คือ ร้อยละ 71.3
เมือ่ จัดระดับความเสีย่ งของสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามเสีย่ งในระดับตา่ํ และไม่พบ
ความสัมพันธ์ของการล้มกับระดับความเสี่ยงของ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากชุมชนริม
แม่นา้ํ ทีศ่ กึ ษามีทอ่ี ยูอ่ าศัยทีม่ ลี กั ษณะมัน่ คงแข็งแรง
ผู้อยู่อาศัยมีการปรับตัวและจัดสภาพแวดล้อม
ภายในบ้ า นที่ ทำ � ให้ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งด้ า น
สิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับตํา่ ต่างจากการศึกษาของ
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วิภาวี กิจกำ�แหง และคณะ3 ทีพ่ บว่าการล้มสัมพันธ์
กับปัจจัยทางสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน ได้แก่ การที่
พรมไม่ยดึ ติดกับพืน้ พรมมีขอบย่น มีสตั ว์เลีย้ งวิง่
อยูบ่ ริเวณเท้า มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และห้องส้วม
เป็นแบบนัง่ ยองๆ และการศึกษาของ เบญจวรรณ
โสภณรั ต นโภคิ น และคณะ 20 ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน ได้แก่ พืน้ บ้านลืน่ การมี
ห้องนา้ํ อยูภ่ ายนอกบ้าน และการทีห่ อ้ งนอนอยูช่ น้ั
ทีส่ องหรือสูงกว่า มีผลต่อภาวะเสีย่ งต่อการหกล้ม
ในผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม
ของ Lord Menz และ Sherrington ทีพ่ บว่า ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่างเดียวไม่อาจส่งผลให้
เกิดการหกล้มในผูส้ งู อายุ ซึง่ การหกล้มในผูส้ งู อายุ
มักจะเกิดร่วมกับปัจจัยทางด้านความสามารถทาง
ด้านร่างกายของผูส้ งู อายุรว่ มด้วย9 เช่น ความผิด
ปกติของการมองเห็น ความผิดปกติของการทรงตัว
ทีส่ ง่ ผลทำ�ให้ผสู้ งู อายุเกิดการหกล้มขึน้ ได้18
ข้อจำ�กัดของการวิจยั
กลุ่ม ตั วอย่างในการศึก ษาครั้ง นี้ไ ด้มาจาก
ประชากรผูส้ งู อายุในชุมชนริมแม้นา้ํ เจ้าพระยา 1
ชุมชน ทีอ่ าจมีความแตกต่างจากกลุม่ ประชากรอืน่
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ชุมชนริมแม่น้ําที่
ศึกษามีการตัง้ บ้านเรือนทีอ่ ยูร่ มิ แม่นา้ํ ลักษณะบ้าน
เรือนมีความมั่นคง แข็งแรง ซึ่งอาจแตกต่างจาก
บริบทกลุม่ ประชากรในชุมชนริมแม่นา้ํ อืน่ ๆ จึงมีขอ้
จำ�กัดในการอ้างอิงกลุม่ ประชากรอืน่

การคัดกรองผูส้ งู อายุเพือ่ ประเมินความเสีย่ งต่อการ
หกล้ ม โดยมี ก ารคั ด กรองทั้ง ปั จ จั ย ภายในตั ว
ผูส้ งู อายุและปัจจัยภายนอก เช่น สิง่ แวดล้อมภายใน
บ้าน และนอกบ้านเพือ่ นำ�ข้อมูลมาพัฒนาโปรแกรม
เพื่ อ ป้ อ งกั น การหกล้ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในเพศหญิง เช่น การให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธปี อ้ งกัน
การหกล้มในด้านต่างๆ
2. การศึกษาครัง้ ต่อไปหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผู้สูงอายุควรมีการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ โดยเพิ่ ม
การศึกษาในชุมชนริมแม่น้าํ ที่มีความหลากหลาย
และมีการศึกษาปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อมภายนอก
บ้ า นที่ส่ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะเสี่ย งต่ อ การหกล้ ม ใน
ผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เข้ า ใจสถานการณ์
การหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ แ ละนำ � ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ น
การวางแผนในการดูแลผูส้ งู อายุ เพือ่ ป้องกันการ
หกล้มได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการดำ�เนินชีวติ
ของผูส้ งู อายุชมุ ชนริมแม่นา้ํ
สรุป
ภาวะหกล้มเป็นปัญหาสำ�คัญและพบได้บอ่ ย
ในผูส้ งู อายุ มีผลกระทบทีร่ นุ แรง คุกคามต่อชีวติ
ของผู้สูงอายุไทย นำ�ไปสู่การเกิดภาวะเจ็บป่วย
พิการ และเสียชีวิตได้ การประเมินภาวะเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการหกล้มในผูส้ งู อายุโดยเฉพาะผูท้ อ่ี าศัย
อยูใ่ นชุมชนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเช่นชุมชนริมแม่นา้ํ
หรือลำ�คลอง เป็นสิง่ สำ�คัญในการได้ขอ้ มูล เพือ่ นำ�
มาพัฒนาโปรแกรมในการป้องกันการหกล้ม ทีจ่ ะ
ช่วยลดอุบตั กิ ารณ์การหกล้มในผูส้ งู อายุ ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพกาย จิต
ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ า หน้ า ที่ด้า นสุ ข ภาพและหน่ ว ยงานที่ และเศรษฐกิจต่อผูส้ งู อายุตอ่ ไป
เกีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุ ควรดำ�เนินการต่างๆ ได้แก่
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