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บทคัดยอ
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการหกลมในผูสูงอายุ
และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการหกลมในผูสูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 340 คน ทําการสุมตัวอยาง อยางเปน
ระบบ เครื่องมื อวิ จั ยประกอบดว ย แบบสอบถามข อมู ลผู สู งอายุ วิเ คราะห ขอมูล ดว ยสถิ ติเ ชิ ง
พรรณนา ไดแก จํานวนรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงอนุมาน ไดแก การหาคาความสัมพันธของตัวแปร โดยใช chi-square test ผลการศึกษาพบวา
อัตราการหกลมในผูสูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เคยหกลมจํานวน 295.คน คิด
เปนรอยละ.86.8.และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการหกลมในผูสูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก มี.6.ปจจัย ไดแก เพศ อายุ โรคประจําตัว และการใชยา อุปกรณชวยเดิน ลักษณะ
พื้นรอบบาน และสิ่งกีดขวางภายในบริเวณบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p–value <
0.05
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีความสัมพันธ การหกลม ผูสูงอายุ
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Abstract
This descriptive research was designed to study the rate of elderly fall and the related
factors on elderly fall in Huaroe subdistrict, Mueang district, Phitsanulok province. The samples
consisted of 340 elderly people aged 60 years old and over. The research tools included
the elderly informative questionnaire. The descriptive statistics were analyzed by percentage,
mean and standard deviation. The data were analyzed by inferential statistics by chi-square
test. The study indicated that elderly fall rate in Huaroe subdistrict, Mueang district,
Phitsanulok province were 295 cases of elderly fall at 86.8%. The factors related to falling
elderly people in Huaroe subdistrict, Mueang district, Phitsanulok province composed of six
factors including gender, age, underlying disease, drug use, walker aid, and obstructions
with the statistically significant at p-value < 0.05.
Keywords: Associated Factors, Fall, Elderly
บทนํา
ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ทําใหหลายประเทศตองเผชิญ
กับป ญหาการเพิ่ มขึ้น ของจํา นวนประชากรผูสูง อายุ ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ
68 ลานคน พบวา มีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 10 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.7 ของ
ประชากรไทยทั้งหมดในป พ.ศ. 2557 ประชากรไทยมีอัตราการเกิดขึ้นเพียงรอยละ 0.5 ตอป โดยที่
อัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 0.5 ตอป โครงสรางประชากรในอดีตเคยเปนเยาววัยปจจุบั น
กลับกลายเปนประชากรผูสูงอายุโดยประมาณป พ.ศ. 2560-2574 ประเทศไทยมีแนวโนมเปน “สังคม
ผูสูงอายุระดับสุดยอด” (super aged society) (Banlu, 2000)
อายุที่ เพิ่มมากขึ้นในวั ยผูสู งอายุ เปนปจจั ยที่ สํ าคั ญในการเกิ ดอุ บั ติเ หตุ ยิ่ง มี อายุ สูง ขึ้ น
อัต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สามารถเกิ ดขึ้ นได ง าย เนื่ องจากผู สู งอายุเป นวั ยของการเสื่ อมสภาพและมี
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2559 พบว า การหกลมเปนอุบัติ เหตุ มากเปนอันดับ 2 รองจากอุบัติ เหตุ
บนท องถนน เชนเดี ยวกับสถิ ติ การเสี ยชีวิ ตของประชาชนชาวไทยที่ เ กิด จากสาเหตุ ก ารพลั ด ตก
หกลม ซึ่งมีสูงถึงปละ 1,600 คน โดยพบวา 1 ใน 3 เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป (Bureau of
noncommunicable diseases, 2015)
การหกลมในผูสูงอายุ สงผลกระทบทั้งทางดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ ตอตัวผูสูงอายุ
และครอบครัวมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผลกระทบของการหกลม ตอรางกายอาจนําไปสู
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การบาดเจ็บ การแตกหักของอวัยวะ หมดสติ และการเสียชีวิต โดยเฉพาะในรายที่ ล ม แล ว ศี ร ษะ
ฟาดพื ้ น อาจได ร ั บ การกระทบกระเทื อ นต อ สมอง กระดู ก หั ก ข อสะโพกหั ก ซึ่ งอาจนํ าไปสู
การบาดเจ็บที่ตองเขามารักษาตัว ในโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาหรือผาตัด ฟนฟู ใชเวลาในการดูแล
และฝกเดินใหม อาการเหลานี้กอใหเกิดภาวะพึ่งพาชวยเหลือตัวเองไมได และที่สําคัญมีโอกาส
เกิ ด ภาวะแทรกซ อนระหว า งปว ยหรือผ า ตัด เชน การติ ด เชื้ อระบบทางเดิ นป ส สาวะ การเกิ ด
แผลกดทับ ความดันโลหิตต่ําและปอดบวมจากการนอนอยูนิ่งตามมาได ผลกระทบทางดานจิตใจ
พบวาผูสู งอายุ จํานวนไมน อยจะเกิ ดความอาย วิ ตกกัง วล กลัว การหกล ม บางรายอาจมี ภาวะ
ซึมเศรา หมดความมั่นใจในตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหผูสูงอายุลดกิจกรรมการเขาสังคม เก็บตัว
นํา ไปสูก ารฆ าตั ว ตาย หรื อไม ก ล า ทํา กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ คยทํ า การที่ ผู สู งอายุ ห ลีก เลี่ ยงการทํ า
กิ จ กรรมต า งๆ ไม ค อยเคลื่ อนไหวจะส ง ผลให สู ญ เสี ยความแข็ ง แรงของกล า มเนื้ อ ข อยึ ด ติ ด
ไมมั่นใจในการเดิน ลักษณะการเดินติดขัด จะนําไปสูการหกลมมากขึ้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทําใหครอบครัวเสียเวลาและเสียคาใชจายจํานวนมาก หลังจากหกลมที่นําไปสูความเจ็บปวยตอง
เขารับการรักษา ผาตัดไดรับยา ทําใหเกิดคาใชจายในการรักษาพยาบาลพบวาผูสูงอายุที่หกลม
จะมีแนวโนมที่เจ็บปวยเพิ่มขึ้น พบแพทยบอยครั้งขึ้น คาใชจายดานนี้จะเพิ่มขึ้นตามลําดับ สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัวไดโดยตรง (Faculty of nursing, Chulalongkorn University,
2011)
อุ บั ติ เหตุ การหกล มเป นป ญหาที่ ทํ าให เกิ ดความสู ญเสี ยสู งมากในประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคเหนือมีจํานวนการเสียชีวิตจากอัตราการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป ป พ.ศ. 2554
จํานวน 222 ราย ป พ.ศ. 2555 จํานวน 241 ราย ป พ.ศ. 2556 จํานวน 229 ราย ป พ.ศ. 2557 จํานวน
287 ราย ป พ.ศ. 2558 จํานวน 317 ราย สําหรับจังหวัดพิษณุโลก มีจํานวนการเสียชีวิตจากอัตรา
การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป ป พ.ศ. 2554 จํานวน 40 ราย ป พ.ศ. 2555 จํานวน 77 ราย
ป พ.ศ. 2556 จํานวน 54 ราย ป พ.ศ. 2557 จํานวน 58 ราย ป พ.ศ. 2558 จํานวน 67 ราย (Ministry
of Public Health, 2016) ซึ่งเปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูง จึงเปนสิ่งที่ผูสูงอายุควรมีความตระหนักที่จะ
ดูแลตนเองเพื่อปองกันการหกลม
จากขอมูลประชากรตําบลหัวรอ มีประชากรทั้งหมด 11,615 คน เปนประชากรผูสูงอายุ
ทั้งหมด 1,540 คน แบงเปนผูปวยติดเตียง 19 คน เปนผูพิการ รวม 200 คน จะเห็นไดวา ตําบลหัวรอ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนชุมชนที่มีผูสูงอายุจํานวนมากและเปนผูสูงอายุที่มีความเสื่อม
สมรรถภาพทางรางกาย รวมอยูดวยที่เปนปจจัยที่สงผลทําใหเกิดการหกลมในผูสูงอายุ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการหกลมในผูสูงอายุเพื่อเปนแนวทางในการ
วางแผนปองกันการหกลมที่จะเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ และ ลดอุบัติการณการหกลมและผลกระทบตางๆ
ที่ตามมา
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอัตราการหกลมในผูสูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราการหกลมในผูสูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใชแบบสอบถามและการเลือก
ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางอยางเปนระบบ.ในประชากรผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
ที่ ไม พิ การและไม เป นผู ป วยติ ดเตี ยงจํ านวน 1,540 คน โดยต องอาศั ยอยู ในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวรอทั้ง 6 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5
และหมูที่ 12 และคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรเครซี่และมอรแกน ไดจํานวน 308 คน และเพิ่ม
จํานวนเพื่อปองกันความผิดพลาดของขอมูลอีก 32 คน รวมเปน 340 คน ดําเนินการสุมตัวอยาง
อยางเปนระบบโดยการเรียงรายชื่อตามลําดับทะเบียนผูสูงอายุจากลําดับที่ 1 ถึงลําดับสุดทายของ
แตละหมูบานและคํานวณหาคาชวงของการสุม (sampling interval) ไดเทากับ 5 จากนั้นสุมตัวเลข
ที่มีคาตั้งแต 1 ถึง 5 (I) ขึ้นมาหนึ่งตัวซึ่งเรียกวาเลขสุมเริ่มตน (random start) จากนั้นหาเลขที่ตกเปน
ตัวอยางถัดไปโดยบวกดวยคาของชวงการสุม (5) จนครบจํานวน 1,540 คน เมื่อสุมเลขเริ่มตนโดยใช
วิธีการเปดหนังสือไดเลข 7 ดังนั้น รายชื่อผูสูงอายุตามลําดับทะเบียนผูสูงอายุที่ตกเปนตัวอยางคือ R,
R+I, R+2I, R+3I, …R+(n-1)I ซึ่งไดเทากับเลือกหมายเลข 7, 7+5, 7+10, 7+15, …. 7+ (339-1)(5)
จนครบ 340 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช ในการวิ จัยไดแก แบบสอบถามข อมู ลผูสู งอายุ เกี่ ยวกั บการหกลมในรอบ
6 เดือน ที่ผานมา โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล อายุ เพศ สถานะภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจําตัว การใชยาประจํา น้ําหนักสวนสูง การดื่มแอลกอฮอล การสูบ
บุหรี่ การออกกําลังกาย สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชแวนสายตาและอุปกรณชวยเดิน เชน ไมเทา
ขาเดียว ไมเทา 3 ขา (walker frame) และสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะที่อยูอาศัย ชนิดและลักษณะ
พื้นบ าน ลั กษณะพื้ นรอบบ าน ตํ าแหน งของห องนอน ห องน้ํ า /หองส วมที่ ผู สู งอายุ ใช เป นประจํ า
พฤติกรรมการใชบันได แสงสวางบริเวณบันได ความมั่นคงและเหมาะสมของบันไดและราวบันได
การจัดวางสิ่งของภายในบาน สัตวเลี้ยงภายในบาน
จากนั้นไดตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และคาความเชื่อมั่น (reliability)
โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่
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จะทําการศึกษา จํานวน 30 คน และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient) ไดเทากับ 0.80
สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยนําขอมูลมาจัดเรียงและวิเคราะหประมวลผลขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิ งวิเคราะหสถิ ติ ซึ่ งกําหนดค าความเชื่อมั่นทางสถิติ ที่ระดั บนัยสําคั ญ
≤0.05 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ไดแก การหาคาความสัมพันธของตัวแปร โดยใช chi-square test
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 Number and percentage of falls in the elderly (N = 340)
Falls in the elderly in previous 6 months
Yes
No

Number
45

Percentage
13.2

295

86.8

จากตารางที่ 1 พบวาอัตราการหกลมภายในหกเดือนที่ผานมา จํานวน 295 คน คิดเปน
รอยละ 86.8 ไมเคยหกลม 45 คน คิดเปนรอยละ 13.2
ตารางที่ 2 Factors correlating with fall in the elderly (N = 295)
Variable
Gender
Male
Female
Age
60 – 69
70 – 79
Over 80
Medical problems
Yes
No
Types of toilets
squatting pan
Western Waters closet
Drug use
anti-hypertensive drugs
Diuretic
sleeping pill
Anti-diabetic drug

n
133
162
97
149
49
218
77
47
248
156
7
2
68

50

10.588

df
1

p-value
0.001**

54.900

2

0.001**

30.309

0.001**
0.259

19.642

6.093

0.001**
0.600
1.00
0.014*
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ตารางที่ 2 Factors correlating with fall in the elderly (N = 295) (ตอ)
Variable
Eyeglasses used
Yes
No
Walker aid
Yes
No
*p-value < 0.05

n
179
116
45
250

1.482

df
1

p-value
0.223

6.898

-

0.027*

จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยภายในที่มีความสัมพันธกับการหกลมในผูสูงอายุไดแก เพศ
อายุ โรคประจําตัว การใชยา อุปกรณชวยเดิน การใชยาความดันโลหิตสูง และยาเบาหวาน มี
ความสัมพันธกับการหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ตารางที่ 3 External factors related to fall rate in elderly (N = 295)
Variable
Single storey house

n
78
217
88
207

Yes
No
Yes
No

Storey house with stairs less than 5 steps

0.119

df
1

p-value
0.730

0.017

1

0.898

จากตารางที่ 3 พบวาปจจัยภายนอก ไดแก ลักษณะบานชั้นเดียว และบานชั้นเดียวที่มี
บันไดนอยกวา 5 ขั้น ไมมีความสัมพันธกับเกิดการหกลมในผูสูงอายุ
ตารางที่ 4 ปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธกับอัตราการหกลมในผูสูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก (N = 340)
Variable
Two storey single-family home
Stair used
Floor in home
Concrete Polishing Floors
Concrete Floors

n
130
165
176
119
142
158
71
224
9
286

Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

51

0.682

df
-

p-value
0.889

0.010

1

0.928

0.422

1

0.516

0.359

1

0.549

1.188

-

0.656
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ตารางที่ 4 ปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธกับอัตราการหกลมในผูสูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก (N = 340) (ตอ)
Variable
Tiled floor
Rough around the house
Smooth floor in home
Housewares arrangement

Yes
No
Yes
No
Yes
No
Enough
Not enough

n
127
168
165
130
12
169
80
215

0.208

df
1

p-value
0.649

10.165

1

0.001**

11.191

1

0.001**

6.293

-

0.047*

*p-value < 0.5
**p-value < 0.01

จากตารางที่ 4 พบว าปจ จัยภายนอกที่มีความสัมพันธกั บการหกลมในผูสูง อายุ ไดแก
ลักษณะพื้นรอบบานขรุขระ ลักษณะพื้นรอบบานเรียบ การจัดวางสิ่งของในบาน มีความสัมพันธ
กับการหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
อภิปรายผล
อัต ราการหกลมของผูสู ง อายุตํ า บลหั ว รอที่เ กิ ด ขึ้ นภายใน 6 เดื อน ที่ผ า นมามี ป จ จั ย
ภายในที่มีความสัมพันธกับการหกลม ไดแก เพศ อายุ โรคประจําตัว การใชอุปกรณชวยเดิน การ
ใชยาความดันโลหิตสูง และยาเบาหวาน ในการวิจัยครั้งนี้ผูสูงอายุที่หกลมเกินครึ่งหนึ่งเปนเพศ
หญิงสอดคลองกับรายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในป พ.ศ. 2557 ที่พบวาผูสูงอายุเพศหญิง
มีอัตราการพลัดตกหกลมมากกวาเพศชาย (Tithima, 2018) ทั้งนี้ผูสูงอายุเพศหญิงอาจมีกิจวัตร
ประจําวันที่ตองเคลื่อนไหวรางกายมากกวาผูสูงอายุเพศชาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบโครงรางและกลามเนื้อ และระบบฮอรโ มนในเพศหญิงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ส งผลในเกิ ด
ความเสื่อมของระบบกระดูกและกลามเนื้อ อาจทําใหรางกายสูญเสียความสมดุลในการทรงตัว
จึงทําใหเกิดการหกลมไดงาย การศึกษาของ Nongnute (2008) พบวาอัตราการเกิดการหกลม
ของเพศหญิงจะมากกวาเพศชายรวมถึงผูสูงอายุในกลุมที่เปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
รวมกับมีการใชยาประจํา จะมีโอกาสเกิดการหกลมมากกวา สอดคลองกับ Premkamol (2007) ที่
พบวา ผู สูง อายุ ที่ เป น โรคความดั นโลหิต สู งมี โอกาสเสี่ยงตอการหกล มสู ง เป น 2.14 เท าของ
ผูสูงอายุที่ไมเปนโรคดังกลาว จะเห็นไดวาพยาธิสภาพของการเจ็บปวยจากโรคเรื้อรังเปนการเพิ่ม
ความเสี่ ยงในการหกล มในผู สูง อายุ โดยพบว า ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน เชน การชา
ปลายมื อ ปลายเทา ภาวะสายตาเสื่ อม ส ง ผลต อการทรงตั วซึ่ ง เพิ่ มความเสี่ยงในการหกล ม
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ในผูสูงอายุไดเชนกัน (Burly and Garwood, 2010) นอกจากนี้การเจ็บปวยฉับพลัน เชน ภาวะ
ออนเพลีย มีไข คลื่นไส และเวียนศีรษะ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการหกลมของผูสูงอายุได (Tithima,
2018) การประเมินความเสี่ยงในการหกลมของผูสูงอายุ เชน การประเมินความสามารถในการ
เดินและการทรงตัว การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ก็จะเปนการลดความ
เสี่ยงในการหกลมในผูสูงอายุได
ปจ จั ยภายนอกมี ค วามสั มพั น ธ กับ การหกลมในผู สู งอายุ ไ ด แก ลั ก ษณะพื้น รอบบ า น
ขรุ ข ระ ลัก ษณะพื้ นรอบบ า นเรี ยบ การจั ด สิ่ ง ของในบ าน สอดคล องกั บ วรรณนิ ภา และคณะ
(2002) ที่พบวาบริเวณหนาบานที่มีทางเดินตางระดับทําใหผูสูงอายุตองใชแรงในการเดินเพิ่มขึ้น
การทรงตั ว ลดลง และบริ เ วณหน า บ า นที่ มีท างเดิ น ลาดมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ผูสูงอายุ และวิภาวี (2005) พบวาพื้นบานที่เสี่ยงตอการหกลม ไดแก พื้นบานไม พื้นบานปูนขัด
พื้นบานปูนหยาบ และพื้นบานกระเบื้องนอกจากนี้การศึกษาของฐิติมา (2018) พบวา ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับการหกลมทั้งภายในและภายนอกบาน โดยถาหากสิ่งแวดล อมนั้น
มีแสงสวา งไมเพียงพอ พื้น ลื่น พื้นเรียบไมส ม่ําเสมอ และมีสิ่ งกีดขวาง เชน ธรณีประตู สายไฟ
วัสดุแตงบานตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความเสี่ยงการหกลมในผูสูงอายุจากปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ควรมีก ารประเมินสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยภายในบาน โดยการใชแบบประเมิน เช น
แบบประเมินรายการตรวจสอบสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในบานของ CDC foundation (2005) เปนตน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงอัตราการหกลมของผูสูงอายุในตําบลหัวรอที่เคยหก
ลมภายใน 6 เดือนที่ผานมาอยูในระดับคอนขางสูงถึงรอยละ 86.8 และสวนใหญมักเกิดขึ้นกับเพศหญิง
มากกว าเพศชายถึง รอยละ 54.9 โดยเกิดขึ้ นในอายุระหวาง 60–69 ป โดยมีป จจัยภายในที่ มี
ความสัมพันธกับการหกลมในผูสูงอายุของตําบลหัวรอ ไดแก เพศ อายุ การมีโรคประจําตัวการ
ใชยาความดันโลหิตสูงและยาเบาหวาน (p-value < 0.01) การใชอุปกรณชวยเดิน (p-value < 0.05)
สวนปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธกับการหกลมในผูสูงอายุ ไดแก ลักษณะพื้นรอบบานขรุขระ
ลักษณะพื้นในบานที่เรียบ (p-value < 0.01) การจัดสิ่งของในบาน (p-value < 0.05)
จากการศึกษาปจจัยเสี่ยงในการหกลมของผูสูงอายุในครั้ งนี้ ชี้ใ หเห็นว าบุคลากรทาง
สุ ข ภาพควรทํ า การประเมิ น และคั ด กรองป จ จั ย เสี่ ย งต อ การหกล ม ของผู สู ง อายุ และให
ความสํ า คั ญ กั บ การควบคุ มโรคประจํ า ตั ว ในผู สู ง อายุ นอกจากนี้ ค วรส ง เสริ มให มีก ารปรั บ
สภาพแวดลอมทั้งในบานและนอกบานใหเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการหกลมในผูสูงอายุ
กิตติกรรมประกาศ
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ขอกราบขอบพระคุณผูสูงอายุตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทุกทานที่ให
ความรว มมือในการให ขอมูล ในงานวิ จัย ขอขอบคุ ณเจา หนา ที่ใ นโรงพยาบาลสง เสริ มสุ ขภาพ
ประจําตําบลหัวรอ และอาสาสมัครประจําหมูบาน และขอขอบคุณ นางสาววนัสมล ใจชุม และ
นางสาวชฎาพร นิ ล นนท นัก ศึ กษาหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร สุ ขภาพ ที่ อํานวยความสะดวกและ
ชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
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