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บทคัดย่อ
การพลัดตกหกล้ มในผู้สงู อายุนำ� มาซึ่งความสูญเสียคุณภาพชีวิตเนื่องจากการสูญเสียความสามารถด้ านการท�ำ
หน้ าที่ร่างกาย การบาดเจ็บที่รนุ แรง จนกระทั่งการเสียชีวิต บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอแนวทาง
การป้ องกั น การพลั ด ตกหกล้ มที่ บ้ านในผู้ สู ง อายุ โดยการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ท �ำ ให้ เกิ ด การพลั ด ตกหกล้ มใน
ผู้สงู อายุ ได้ แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยเสริม จากนั้นได้ มกี ารศึกษา ทบทวนงานวิจัย ต�ำรา บทความ
ต่างๆ พบว่ามีหลักการที่จะสามารถป้ องกันการพลัดตกหกล้ มในผู้สงู อายุได้ ประกอบด้ วย หลักการ 12 ป. ดังนี้
ป 1. ประเมินการทรงตัว ประเมินการมองเห็น ประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และประเมินความ
เสี่ยงต่อการหกล้ ม ป 2. เปลี่ยน ป 3. ปรับ ป 4. ปลด ป 5. ปล่อยวาง ป 6. ปกป้ อง ป 7. ป้ องกัน ป 8.
ประวัติ ป 9. ปรึกษา ป 10. ปรับทัศนคติ ป 11. ปัจจัย และป 12. ปลุก ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ ได้ ท้งั ตัวของผู้สงู อายุเอง ผู้ดูแลผู้สงู อายุ บุคลากรสุขภาพ รวมถึงองค์กรต่างๆในชุมชนเพื่อป้ องกันการเกิดการ
พลัดตกหกล้ มในผู้สงู อายุ

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการป้ องกันการพลัดตกหกล้ มที่บ้าน; ผู้สงู อายุ; หลักการ 12 P.
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Abstract

Falls in older persons often results in reduced quality of life due to losses of functional ability, severe
injuries or even death in older persons. This article presents home-based fall prevention guidelines for older
persons in the Thai context. We examined factors related to falls in older persons including external, internal
and precipitating factors and conducted a literature review related to fall prevention interventions. Twelve
principles were identified for effective fall prevention. These principles are represented as a series of 12 Ps
in accordance with the meanings ascribed in Thai language. These include: P1: Assessment (including gait
and balance, vision, activity of daily living, and fall risk), P2: Change, P3: Modifications, P4: Reduction,
P5: Attitudinal adjustment, P6: Protection, P7: Prevention, P8: History of fall, P9: Medical consultation,
P10: Psychological adjustment, P11: Motivation, and P12: P Physical activity. Health professionals, caregivers and older persons can apply these principles to guide the design of fall prevention activities for older
people living at home.
Keywords: fall prevention; older people; principle; 12 P’s principle
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

สถานการณ์จำ� นวนของผู้สงู อายุทว่ั โลกในปัจจุบนั มีการคาดการณ์จากองค์การสหประชาชาติว่าปี พ.ศ. 25542643 (ค.ศ.2001-2100) จะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก1 ในส่วนของ
ประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสู่การเป็ นสังคมสูงวัย (aging society) เช่นกัน สัดส่วนของผู้สงู อายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคือ
ในช่ วงเวลา 30 ปี เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 11.9 ในปี พ.ศ.2553 เป็ นร้ อยละ 25 ในปี พ.ศ.2573 เพิ่มเป็ น 2
เท่าตัว2 ทั้งนี้ส่งผลกระทบให้ ผ้ ูสูงอายุต้องอยู่ในภาวะโรคเรื้อรังมากขึ้น เช่ น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน เป็ นต้ น ท�ำให้ ต้องมีการรักษาที่ต่อเนื่องและยาวนาน ผู้สงู อายุต้องการการพึ่งพามาก
ขึ้น ครอบครัวต้ องดูแลผู้สงู อายุ ซึ่งบางครอบครัวอาจไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อาจน�ำไปสู่การทอดทิ้ง
ประกอบกับร่างกายทีเ่ สื่อมลงตามอายุทเ่ี พิ่มขึ้นซึ่งจะมีการผิดรูปของข้ อต่างๆ ส่งผลให้ เกิดข้ อเสื่อม ท�ำให้ มกี ารทรงตัว
และการเคลื่อนไหวผิดปกติ ผลที่ตามมาคือ ท�ำให้ เกิดการพลัดตกหกล้ ม3-4
การพลัดตกหกล้ มในผู้สงู อายุ มีหลายสาเหตุหรือปัจจัยด้ วยกัน สาเหตุภายนอกได้ แก่ แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ
หรือจ้ าเกินไป ขั้นบันไดมีลวดลาย พื้นไม่เรียบ ขรุขระหรือลื่น ที่จับยึดไม่เหมาะสม มีส่งิ กีดขวางการเคลื่อนไหว
เป็ นต้ น สาเหตุภายใน คือ กระบวนการชรา ได้ แก่ การทรงตัวและก�ำลังกล้ ามเนื้อลดลง ความผิดปกติของ
ความดันโลหิต หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท การใช้ ยา การเจ็บป่ วยเฉียบพลันที่ทำ� ให้ การทรงตัวหรือการ
เปลี่ยนท่าผิดปกติไปจากเดิม5 รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น เครื่องแต่งกายและเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหวไม่เหมาะสม
รองเท้ าไม่พอดี แว่นตาไม่เหมาะสม เป็ นต้ น6
ผลกระทบของการพลัดตกหกล้ มส่งผลทั้งทางด้ านร่างกายและจิตใจ ทางด้ านร่างกายท�ำให้ เกิดการบาดเจ็บ
ของอวัยวะ ตั้งแต่ไม่มีการบาดเจ็บ บาดเจ็บเล็กน้ อย บาดเจ็บปานกลางจนกระทั่งบาดเจ็บมากจนถึงเสียชีวิต จาก
รายงานการพยากรณ์การพลัดตกหกล้ มในผู้สูงอายุ พ.ศ.2560-2564 ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการเสียชีวติ จากการหกล้ มในผู้สงู อายุสงู กว่าทุกกลุ่มอายุถงึ 3 เท่า ผู้สงู อายุเพศชาย
เสียชีวิตจากการหกล้ มมากกว่าเพศหญิง 3 เท่าและคาดการณ์ว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 มีผ้ ูสงู อายุหกล้ ม
ปี ละ 3,030,900-5,506,000 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้จะมีผ้ ูเสียชีวิตจ�ำนวน 5,700-10,400 คน7 ผลกระทบต่อจิตใจ
ท�ำให้ เกิดการกลัวต่อการหกล้ ม สูญเสียความมั่นใจในการท�ำกิจกรรม ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจต้ องเสียค่ารักษา
พยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพเป็ นเวลานาน และการดูแลที่ต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลต่อการขาดรายได้ ของสมาชิกใน
ครอบครัวที่ต้องมาดูแลผู้สงู อายุท่ไี ด้ รับบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ ม8
บทความวิชาการนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำ� ให้ เกิดการพลัดตกหกล้ มในผู้สงู
อายุ และน�ำเสนอรูปแบบการป้ องกันการพลัดตกหกล้ มที่เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพของผู้สงู อายุในประเทศไทย
สามารถตอบโจทย์ ก ารสร้ างเป็ นเครื่ องมื อ ในการป้ องกั น การพลั ด ตกหกล้ มส�ำ หรั บ ผู้ สู ง อายุ ท่ี บ้ าน
ส่งเสริมให้ ผ้ ูสงู อายุมชี ีวติ ที่ปกติสขุ ตามอัตภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็ นผู้สงู อายุท่มี คี ุณภาพชีวติ ที่ดตี ่อไป

ปั จจัยทีท่ �ำให้เกิดการพลัดตกหกล้มในผูส้ ูงอายุ

จากการศึกษาข้ อมูล ต�ำรา และรายงานการวิจัยต่างๆ พบว่าปัจจัยที่ทำ� ให้ เกิดการพลัดตกหกล้ มในผู้สงู อายุ
ที่บ้านสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ปัจจัย ดังนี้
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1. ปั จจัยภายนอก (external factors)
ปัจจัยเกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวของผู้สงู อายุ ที่เป็ นสาเหตุหรือส่งเสริมให้ เกิดการพลัด
ตกหกล้ มของผู้สงู อายุ พบดังนี้
		 1.1 พื้นลื่น/พื้นต่างระดับ/พื้นขรุขระ ทั้งนี้เนื่องจากการทรงตัวและการมองเห็นของผู้สงู อายุจะลดลง
ตามอายุ ดังนั้นเป็ นไปได้ ยากที่ผ้ ูสงู อายุจะมองเห็นได้ ชัดเจนว่าพื้นบริเวณนั้นลื่นหรือมีความต่างระดับ เมื่อผู้สงู อายุ
เดินไปในพื้นที่ล่ ืนหรือต่างระดับย่อมท�ำให้ เกิดการหกล้ มได้ ง่าย การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุล่ ืนหรือล้ ม
พบเช่นเดียวกันว่า ภายในตัวบ้ านที่มขี อบของธรณีประตู มีทางเดินต่างระดับ พื้นบ้ านปูด้วยกระเบื้องเซรามิกซ์ ใช้
เศษผ้ าหรือเสื้อผ้ าเก่าเป็ นที่เช็ดเท้ าท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุเสี่ยงต่อการหกล้ มเพิ่มขึ้น9 และการก้ าวขึ้นในพื้นที่ต่างระดับยัง
ส่งผลให้ ล้มได้ ง่ายเช่นกัน10 สถานที่ท่ที ำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุหกล้ มได้ ง่ายอีกสถานที่หนึ่งคือ ห้ องน�ำ้ เนื่องจากในห้ องน�ำ้ จะมี
ความชื้ นสูงกว่ าบริ เวณอื่นของบ้ านประกอบกับการใช้ นำ�้ ท�ำให้ พ้ ื นของห้ องน�้ำมีความลื่ นและยังเป็ นสถานที่ท่ี
ผู้สงู อายุใช้ ค่อนข้ างบ่อย เพราะในวัยผู้สงู อายุจะมีขนาดกระเพาะปัสสาวะและความจุลดลง จึงต้ องใช้ ห้องน�ำ้ บ่อยขึ้น
ย่อมเป็ นสาเหตุทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุเกิดการหกล้ มได้ ง่ายเช่นเดียวกัน ข้ อมูลของส�ำนักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผ้ ูสงู อายุ11 พบ
เช่นเดียวกันว่าห้ องน�ำ้ เป็ นส่วนที่ผ้ ูสงู อายุหกล้ มบ่อยที่สดุ นอกจากนี้สภาพแวดล้ อมภายนอกตัวบ้ านก็เป็ นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุล่ืนหรือล้ ม เพราะส่วนใหญ่พ้ ืนผิวดินภายนอกบ้ านจะขรุขระ ผิวไม่เรียบ เป็ นต้ นเหตุส่งเสริมท�ำให้
เกิดการหกล้ มได้ ง่าย12 นอกจากนี้ในส่วนของผู้สงู อายุท่ยี งั ใช้ จกั รยานหรือจักรยานยนต์ในการสัญจร พบเช่นเดียวกัน
ว่า สาเหตุท่ที ำ� ให้ เกิดอุบตั เิ หตุส่วนใหญ่เกิดจากพื้นถนนที่ขรุขระ9
		 1.2 มีสง่ิ กีดขวางทางเดิน การที่มสี ง่ิ กีดขวางทางเดินจะท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุเคลื่อนไหวได้ ลำ� บากขึ้น ต้ องใช้ การ
ทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้ องกับการศึกษางานวิจยั หลายๆ งานพบว่า ภายในบ้ านที่มผี ้ ูสงู อายุพลัดตกหกล้ มมัก
จะมีการวางสิ่งของไว้ ตามขั้นบันได12 มีการวางสายโทรศัพท์ตามพื้นท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุสะดุดสายโทรศัพท์ มีการปูเสื่อ
หรือพรมท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุสะดุดขอบของเสื่อหรือขอบพรมได้ ง่าย5,13 และในส่วนภายนอกบ้ านมักจะมีการวางสิ่งของ
เกะกะกีดขวางทางเดิน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทพบว่า สิ่งที่กดี ขวางทางเดินส่วนใหญ่เป็ นตาข่ายขึงกั้นสัตว์ไม่ให้
เข้ ามาภายในตัวบ้ าน12 ทั้งนี้เนื่องจากตาข่ายมักจะมีลักษณะใส มองเห็นได้ ยาก มีความลื่นและพันข้ อเท้ าได้ ง่ายจึง
ท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุหกล้ มได้ ง่ายยิ่งขึ้น
		 1.3 การแต่งกายไม่เหมาะสม การสวมใส่เสื้อผ้ าในผู้สงู อายุมกั จะพบว่ามีการสวมใส่เสื้อผ้ าทีม่ ขี นาดหลวม
โคร่ ง ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากผู้ สูง อายุ จ ะมี ค วามไวต่ อ ความร้ อ นได้ ม ากกว่ า บุ ค คลวั ย ทั่ว ไปจึ ง มี ก ารสวมใส่ เ สื้อ ผ้ า ที่ มี
ความโล่งและโปร่งสบาย หรือมักจะสวมใส่เสื้อผ้ าที่ยาวเพื่อป้ องกันการเปิ ดเผย จึงส่งผลให้ เกิดการสะดุด เกี่ยวดึง ท�ำให้
เสียหลักหกล้ มได้ ง่าย รวมถึงการใส่เสื้อผ้ าที่ร่มุ ร่าม ไม่กระชับพอดีตวั ท�ำให้ ผ้ สู งู อายุเกิดการหกล้ มได้ ง่ายขึ้นเช่นกัน3,14
		 1.4 รองเท้าไม่เหมาะสม การที่ผ้ สู งู อายุสวมใส่รองเท้ามีขนาดไม่เหมาะสมจะท�ำให้ ผ้ สู งู อายุเดินได้ ลำ� บาก
มีผลต่อการทรงตัว ประกอบกับถ้ าพื้นรองเท้ าไม่มีดอกยางกันลื่น หรือแม้ กระทั่งรองเท้ าที่ผ่านการใช้ งานมานาน
จนพื้นสึก รวมถึงการใช้ รองเท้ าเก่าที่หูรองเท้ าขาดแล้ วเอามาซ่อมใส่ใหม่ย่ิงส่งผลให้ ผ้ ูสงู อายุหกล้ มเพิ่มขึ้น12 ดังนั้น
การใช้ รองเท้ าให้ เหมาะสมจึงเป็ นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้ องกันการหกล้ มได้
		 1.5 การท�ำภาระหน้ าที่ประจ�ำวัน การที่ผ้ ูสงู อายุ มีกจิ กรรมหรือภาระหน้ าที่ท่ตี ้ องท�ำประจ�ำวัน ย่อมส่งผล
ให้ ผ้ ูสูงอายุต้องใช้ ร่างกายและพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ร่างกายเกิดความอ่อนล้ าได้ ง่าย และท�ำให้ เกิดการ
พลัดตกหกล้ มตามมา การศึกษาของธนวรรษณ์และกาญจนา14 พบเช่นเดียวกันว่า กิจวัตรประจ�ำวันที่ทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุ
เกิดการหกล้ มคือ การก่อไฟ นึ่งข้ าวหรือหุงข้ าว การท�ำความสะอาดบ้ าน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวต้ องอาศัยการ
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ทรงตัวและเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีการลุกสลับกับนั่ง จึงเป็ นไปได้ ว่า การปฏิบัติกจิ กรรมดังกล่าวท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุมี
อาการเวียนศีรษะท�ำให้ เกิดอาการหน้ ามืด จึงท�ำให้ หกล้ มได้ ง่ายขึ้น
		 1.6 บ้ านสองชั้นการที่ผ้ ูสงู อายุอาศัยอยู่ในบ้ านสอ ชั้น ไม่ได้ เป็ นปัจจัยหลักที่ทำ� ให้ เกิดการพลัดตกหกล้ ม
เพราะผู้สงู อายุบางคนพักอาศัยอยู่ช้ันล่างอยู่แล้ ว แต่ประเด็นที่ทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุพลัดตกหกล้ มอยู่ท่ผี ้ ูสงู อายุในบางพื้นที่
มีความเชื่อว่าการที่ตนเองอยู่ช้นั ล่างและมีลกู หลานซึ่งมีอายุน้อยกว่าอาศัยอยู่ช้นั บนเป็ นการไม่ให้ เกียรติหรือไม่เหมาะ
สมเพราะผู้สงู อายุถอื ว่าเป็ นเสาหลักของบ้ าน ซึ่งถือว่าควรจะอยู่เหนือกว่าผู้ท่มี อี ายุน้อยกว่า ส่งผลให้ ผ้ ูสงู อายุต้องใช้
บันไดเพื่อขึ้นลงชั้นสองของบ้ านซึ่งจะท�ำให้ เกิดการพลัดตกหกล้ มได้ ง่าย การศึกษาของธนวรรษณ์และกาญจนา14 และ
กนกอร15 พบเช่นเดียวกันว่า ผู้สงู อายุท่เี กิดอุบตั เิ หตุส่วนใหญ่มที ่อี ยู่อาศัยเป็ นบ้ านสองชั้น
		 1.7 ช่วงเวลาที่ทำ� กิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของผู้สงู อายุจะมีช่วงเวลาในการนอนที่ค่อนข้ างสั้น
จึงท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการตื่นนอนที่ค่อนข้ างเร็ว โดยเฉพาะช่วงเช้ ามืดที่ผ้ ูสงู อายุมกั ตื่นขึ้นมาเพื่อท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน ประกอบกับการนอนในแต่ละคืนจะผู้สงู อายุมกั จะมีช่วงเวลาการนอนที่ส้นั หลับๆ ตื่นๆ บ่อย จึง
อาจส่งผลให้ ร่างกายของผู้สงู อายุต่ืนตัวไม่เต็มที่จึงส่งผลให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย การศึกษาอุบตั ิการณ์ของการหกล้ ม
และปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การหกล้ ม ในผู้สงู อายุท่อี าศัยในชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบเช่นเดียวกันว่า ช่วง
เวลาที่ผ้ ูสงู อายุหกล้ มส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตอนเช้ า12
		 1.8 แสงสว่างและสีท่ไี ม่เหมาะสม สถานที่ภายในบ้ านที่พบว่าแสงสว่างน้ อยหรือไม่เพียงพอ คือ บันได
ทางเดินภายในบ้ าน ส่วนภายนอกบ้ านจะพบว่า ทางเข้ าบ้ านและรอบๆ บริเวณบ้ านจะมีแสงสว่างจะค่อนข้ างน้ อย โดย
เฉพาะในช่วงเวลากลางคืน และในส่วนบริเวณที่มแี สงสว่างจ้ ามากเกินไป เช่น บริเวณที่มกี ระจก พื้นที่ขดั มันเป็ นเงา
สะท้อน หรือบริเวณที่แสงอาทิตย์สอ่ งโดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากการที่มแี สงสว่างน้ อยหรือมากเกินไปจะส่งผลต่อการมอง
เห็นของผู้สูงอายุ ท�ำให้ ความชัดของภาพกับระยะมองเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงได้ ซึ่งจะส่งผลท�ำให้
พลัดตกหกล้ มได้ ง่าย สอดคล้ องกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ มของผู้สงู อายุกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า การที่แสงสว่างมากหรือน้ อยเกินไปท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุหกล้ มได้ ง่าย7 ในส่วนของสีท่ไี ม่เหมาะสม พบว่า
สีท่มี คี วามกลมกลืน สีท่ปี ระกอบกันเป็ นลวดลาย เช่น สีของพรม กระเบื้องปูพ้ ืน หรือสีของผนังตกแต่งเป็ นต้ น6 จะ
ท�ำให้ ผ้ ูสูงอายุแยกความแตกต่างของสีได้ ยากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีพ้ ืนต่างระดับที่มีสีกลมกลืนกันย่ อมท�ำให้ ผ้ ูสูงอายุ
ก้ าวพลาด และหกล้ มได้ ง่าย หรือผนังบ้ านที่มสี กี ลมกลืนกันจะท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุแยกได้ ยากว่าตรงไหนเป็ นมุมเสา หรือ
พื้นผนัง เมื่อจะใช้ ผนังบ้ านในการทรงตัวหรือพยุงตัวจึงท�ำให้ เกิดความพลาดในการกะระยะท�ำให้ สญ
ู เสียการทรงตัว
จึงเกิดการหกล้ มตามมา
		 1.9 ไม่มผี ้ ูช่วยเหลือ บ้ านที่มผี ้ ูดูแลช่วยเหลือผู้สงู อายุอย่างใกล้ ชิดจะช่วยให้ เกิดความระมัดระวังในการ
ป้ องกันการหกล้ มและผู้ดแู ลยังมีบทบาทในการช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เป็ นตาที่ 2 ของผู้สงู อายุท่ชี ่วยให้ เคลื่อนไหว
ได้ สะดวกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบ้ านที่ไม่มีผ้ ูดูแลผู้สงู อายุหรือผู้สงู อายุดูแลกันเอง ย่อมเพิ่ม
ความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้ ม สอดคล้ องกับการศึกษาของดาราวรรณ และคณะ12 พบเช่นเดียวกันว่า ผู้สงู อายุ
ที่เกิดอุบตั เิ หตุส่วนใหญ่มากกว่าร้ อยละ 80 ไม่มผี ้ ูดูแล
		 1.10 อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว เครื่องเรือนหรือสิ่งก่อสร้ างไม่เหมาะสม อุปกรณ์ท่ผี ้ ูสงู อายุมกั จะมี
ติดตัว เช่น ไม้ เท้ า เครื่องพยุงเดิน ล้ อเข็น หากอุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดที่ไม่เหมาะสม จะมีส่วนส่งเสริมให้ ผ้ ูสงู อายุ
หกล้ มได้ ง่าย ในส่วนของเครื่องเรือนหรือสิ่งก่อสร้ าง เช่น ในห้ องน�ำ้ หรือบันไดที่ไม่มรี าวจับยึด จะส่งผลให้ ผ้ ูสงู อายุ
ขาดสิ่งยึดเกาะท�ำให้ พลัดตกหกล้ มได้ ง่าย16 รวมถึงบันไดที่มีความสูงไม่เหมาะสม ขั้นบันไดแคบ ไม่มีเครื่องหมาย
แสดงขอบเขต ระดับความสูงต�่ำของเครื่องเรือนไม่เหมาะสมและความไม่ม่ันคงของเครื่องเรือนขณะใช้ งานก็เป็ น
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สาเหตุทำ� ให้ เกิดอุบตั เิ หตุได้ ง่ายเช่นเดียวกัน6 การศึกษาของอนงค์ และคณะ7 พบเช่นเดียวกันว่าบ้ านของผู้สงู อายุท่ี
ไม่มรี าวบันไดเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ มเป็ น 4.3 เท่าของผู้สงู อายุท่อี าศัยอยู่ในบ้ านที่มรี าวบันได
2. ปั จจัยภายใน (internal facters)
ปัจจัยนี้เกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้สงู อายุ ทั้งนี้ความเสื่อมของร่างกายย่อมมีผลต่อการพลัดตกหกล้ มของสูง
อายุ โดยระบบของร่างกายที่มผี ลต่อการพลัดตกหกล้ ม มีดงั นี้
		 2.1 ระบบกระดูก เนื่องจากคนที่มอี ายุมากขึ้นไปตั้งแต่ 40 ปี จะพบว่าอัตราเสื่อมของกระดูกจะมีมากกว่า
อัตราการสร้ าง ทั้งในเพศชายและเพศหญิง จากเซลล์กระดูกลดลง แคลเซียมสลายออกจากกระดูกเพิ่มขึ้น4 และใน
ช่วงอายุหลัง 65 ปี การสร้ างวิตามินดีจะลดลง ซึ่งท�ำให้ การดูดกลับแคลเซียมจากในล�ำไส้ และท่อไตเข้ าสู่กระแสเลือด
และเก็บสะสมในเนื้อกระดูกลดลง จึงส่งผลให้ กระดูกของผู้สงู อายุเปราะและหักง่าย รวมถึงท�ำให้ ความยาวของกระดูก
ลดลง ท�ำให้ เกิดหลังค่อม หลังเอียง รูปร่างไม่สมส่วน กระดูกอ่อนข้ อต่างๆ บางลง น�ำ้ ไขข้ อลดลง ท�ำให้ มกี ารเสื่อม
ของข้ อ ข้ อติดแข็ง เคลื่อนไหวไม่สะดวก18 ซึ่งประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดจะส่งผลต่อความสามารถในการทรงตัวของ
ผู้สงู อายุท้งั สิ้น การศึกษาของดาราวรรณ และคณะ12 พบเช่นเดียวกันว่า ยิ่งสูงอายุจะมีความเสื่อมของกระดูกเพิ่มขึ้น
ไปตามอายุซ่ึงจะท�ำให้ การทรงตัวและการเคลื่อนไหวลดลงท�ำให้ เกิดโอกาสในการหกล้ มเพิ่มขึ้น ในขณะผู้สงู อายุท่มี ี
อายุน้อยกว่าการเสื่อมของกระดูกจะน้ อยกว่าจึงท�ำให้ การทรงตัวดีซ่ึงในการศึกษาพบว่า ผู้สงู อายุท่มี คี วามเสื่อมของ
กระดูกน้ อยกว่าจะมีความสามารถในการทรงตัวดีกว่าสูงอายุท่มี อี ายุมากขึ้นจะมีความเสื่อมของกระดูกถึง 5.76 เท่า
		 2.2 ระบบกล้ ามเนื้อ การศึกษาพบว่าความแรงในการหดตัวของกล้ ามเนื้อจะเริ่มลงที่อายุ 45 ปี และ
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อจะลดลงในช่วงอายุ 30-70 ปี 18 ซึ่งจะส่งผลให้ การเคลื่อนไหวช้ าลง เกิดการสั่นของ
กล้ ามเนื้อ ที่เป็ นสาเหตุทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุเสียสมดุลในการเคลื่อนไหวจึงท�ำให้ พลัดตกหกล้ มได้ ง่าย
		 2.3 ระบบประสาทและประสาทสัมผัส ร่ างกายของมนุ ษย์เซลล์สมองและเซลล์ประสาทจะมีจ�ำนวน
ลดลงเรื่อยๆ หลังจากอายุ 25-75 ปี ท�ำให้ ประสิทธิภาพของสมองและประสาทลดลง ความเร็วในการส่งสัญญาณ
ลดลง ซึ่งจะท�ำให้ การเคลื่อนไหวช้ าลง จนบางครั้งท�ำให้ อวัยวะที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหวอาจท�ำงานไม่สมั พันธ์กนั
โดยเฉพาะการท�ำงานของขาทั้งสองข้ างถ้ าท�ำงานไม่ สัมพันธ์กันย่ อมจะท�ำให้ ผ้ ูสูงอายุสูญเสียการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหวท�ำให้ เสี่ยงต่อการหกล้ มได้ ง่าย4
		 2.4 ระบบการมองเห็น ในผู้สงู อายุการมองเห็นจะเสื่อมลง ทั้งนี้เนื่องจากลูกตาจะมีขนาดเล็กลงและลึก
ความยืดหยุ่นของหนังตาลดลง หนังตาตก รูม่านตาขนาดเล็กลง ปฏิกริ ิยาของม่านตาต่อแสงลดลง ท�ำให้ การปรับตัว
ต่อการมองเห็นลดลง โดยเฉพาะในสถานที่ท่มี ดื หรือในเวลากลางคืน การแยกสีทำ� ได้ ยากขึ้น รวมถึงการหักเหของ
แสงผิดปกติทำ� ให้ มองเห็นภาพใกล้ ไม่ชัด ส่งผลให้ ผ้ ูสงู อายุเกิดอุบตั เิ หตุได้ ง่าย สอดคล้ องกับการศึกษาของละออม ิ
และคณะฯ9 ที่พบว่าผู้สงู อายุเกือบร้ อยละ 50 ที่เกิดอุบตั เิ หตุมคี วามบกพร่องทางสายตา
		 2.5 ระบบการได้ ยิน ในผู้สงู อายุพบว่าอาการหูตงึ พบได้ ถงึ 1 ใน 3 ของผู้สงู อายุท่มี อี ายุ อยู่ในช่วง 6574 ปี 19 ทั้งนี้เนื่องจากมีการเสื่อมของหูช้ันในร่วมกับเส้ นประสาทคู่ท่ี 8 (auditory nerve) ประกอบกับระบบเวสตริ
บูลา (vestribular) ลดลงท�ำให้ มกี ารฝ่ อลีบของ cochlea ผู้สงู อายุจึงมักมีอาการเวียนศีรษะ (vertigo) ท�ำให้ เกิดการ
พลัดตกหกล้ มได้ ง่าย
		 2.6 ระบบหั วใจและหลอดเลือด ในผู้สูงอายุ จะพบว่ า กล้ ามเนื้อหั วใจจะฝ่ อลีบ เกิดพังผืด ท�ำให้
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อหัวใจลดลง ประกอบกับแคลเซียมจะเกาะมากขึ้น ท�ำให้ ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ
ลดลง ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง รวมถึงความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดหัวใจลดลง9 จึงส่งผล
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ให้ เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง โดยเฉพาะสมอง จึงท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุเวียนศีรษะได้ ง่ายซึ่งจะท�ำให้ เกิดการพลัดตก
หกล้ มได้ ง่ายเช่นกัน รวมถึงอาการเวียนศีรษะก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุหกล้ มได้ ง่ายเช่นเดียวกัน18
		 2.7 ระบบทางเดินปั สสาวะ ในผู้สูงอายุกล้ ามเนื้อของกระเพาะปั สสาวะจะอ่อนก�ำลังลงก�ำลังในการ
หดตัวของกระเพาะปัสสาวะลดลง ร่วมกับตัวรับการกระตุ้น (stretch receptor) ในกระเพาะปัสสาวะท�ำงานลดลง ประกอบ
กับขนาดของกระเพาะปัสสาวะมีขนาดเล็กลง ดังนั้นจึงส่งผลให้ ผ้ ูสงู อายุปัสสาวะบ่อยขึ้น ท�ำให้ เกิดความรีบเร่งเพื่อ
ไม่ให้ ปัสสาวะราดและต้ องเข้ าห้ องน�ำ้ บ่อยขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะเต็มเร็ว จึงท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุเกิดอุบัติเหตุได้ ง่าย4
3 ปั จจัยส่งเสริม
		 3.1 อายุ เมื่ออายุมากขึ้น จะท�ำให้ เกิดการเสื่อมของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะอวัยวะทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับการทรงตัวและการเคลื่อนไหว การศึกษาของ Ottenbacher และคณะฯ20 พบว่าผู้สงู อายุ
ที่มอี ายุ 65 ปี ขึ้นไปจะมีความเสี่ยงต่อการหกล้ มและเกิดข้ อสะโพกหักสูง การศึกษาของดาราวรรณและคณะ12 และ
คณะฯ15 พบเช่นเดียวกันว่า ผู้สงู อายุท่เี กิดการหกล้ มจะมีอายุอยู่ในช่วง 70-79 ปี
		 3.2 มีประวัตกิ ารหกล้ ม/การกลัวการหกล้ ม ในผู้สงู อายุท่มี กี ารหกล้ มมาก่อนมักจะกลัวและมีความกังวล
ในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุไม่กล้ าที่จะเดินหรือเคลื่อนไหวจึงส่งผลให้ เกิดอุบตั เิ หตุได้ ง่าย การศึกษาวิจัย
พบเช่นเดียวกันว่า ผู้สงู อายุท่มี ีประสบการณ์การหกล้ มมีความสัมพันธ์กบั การหกล้ มซ�ำ้ และผู้สงู อายุท่มี ีประวัติการ
หกล้ มจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหกล้ มเป็ น 6.4 เท่าของผู้สงอายุท่ไี ม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุหกล้ ม12
นอกจากนี้ยงั พบว่าความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารยังเป็ นสาเหตุท่ที ำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุกลัวการหกล้ มเนื่องจากการสื่อสาร
บางประโยคท�ำให้ ผ้ สู งู อายุร้ สู กึ ว่าการเคลื่อนไหวจะท�ำให้ เกิดการหกล้ ม ดังนั้นจึงส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุย่งิ กลัวการเคลื่อนไหว
จนอาจส่งผลให้ เกิดการหกล้ มขึ้นได้
		 3.3 เพศ สรีระของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีความพรุนของกระดูก
มากกว่าเพศชาย เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงท�ำให้ เกิดกระดูกพรุน ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของสะโพกในการรับน�ำ้ หนักของขา ประกอบกับในการเดินของเพศหญิงและเพศชายก็
มีความแตกต่างกัน เพราะผู้หญิงจะมีลักษณะเดินคล้ ายเป็ ด ฐานเดินแคบ และระยะก้ าวสั้น ส่วนผู้ชายจะมีฐานเดิน
กว้ างกว่า ซึ่งจะท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุเพศหญิงมีความเสี่ยงต่อการหกล้ มได้ มากกว่าเพศชาย21
		 3.4 ปัจจัยทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ปัจจัยด้ านอายุรกรรมพบว่า ผู้สงู อายุท่มี คี วามดันโลหิตต�่ำ จะ
ท�ำให้ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่งผลให้ เวียนศีรษะหรือหน้ ามืดได้ หรือผู้สงู อายุท่มี ปี ระวัตเิ ป็ นโรคเบาหวานที่
มีความเสี่ยงต่อน�ำ้ ตาลในเลือดต�่ำ รวมถึงเลือดออกจากหัวใจลดลง รวมถึงโรคทางระบบประสาท เช่น พาร์กนิ สัน ซึ่ง
จะท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุสญ
ู เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวได้ ง่าย รวมถึงผู้สงู อายุท่ีมีภาวะสับสนเฉียบพลันจะท�ำให้ หกล้ ม
ได้ ง่ายเช่นเดียวกัน6 และปัจจัยด้ านศัลยกรรมในผู้สงู อายุท่เี คยได้ รับการผ่าตัด เช่น เปลี่ยนข้ อสะโพก ข้ อเข่า หรือ
ดามกระดูกจะท�ำให้ การเคลื่อนไหวของผู้สงู อายุไม่เหมือนเดิม ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ เกิดอุบตั เิ หตุได้ ง่ายขึ้น
		 3.5 การใช้ ยาที่มผี ลต่อการทรงตัว การศึกษาพบว่า ยาที่มผี ลต่อระบบประสาท เช่น ยานอนหลับ หรือ
ยาระงับประสาทจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ ม รวมถึงยาในกลุ่มขยายหลอดเลือด ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ
ซึ่งจะมีผลข้ างเคียงให้ ความดันโลหิตต�่ำขณะเปลี่ยนท่า เกิดอาการสับสน สอดคล้ องกับการศึกษาแนวทางการป้ องกัน
การหกล้ มในผู้สงู อายุชุมชนมิตรภาพพัฒนาที่พบว่าผู้สงู อายุท่หี กล้ มมากกว่าร้ อยละ 509 รับประทานยาลดความดัน
โลหิต นอกจากนี้ผ้ ูสงู อายุท่รี ับประทานยาด้ านจิตประสาทมากกว่า 1 ชนิด ยิ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ มเพิ่มขึ้น6
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จากการศึกษาสาเหตุ ปัจจัย รวมถึงแนวทางในการป้ องกันการหกล้ ม สามารถสรุปเป็ นแนวทางในการป้ องกัน
การพลัดตกหกล้ มได้ หลัก 12 ป. โดยรายละเอียดในการใช้ มรี ายละเอียด ดังนี้
ป 1. ประเมิน ประกอบด้ วยการประเมินดังนี้
		 ป 1.1 ประเมินการทรงตัว ในผู้สงู อายุจะพบว่า ทั้งกล้ ามเนื้อและกระดูกจะมีความเสื่อม ซึ่งระบบนี้จะ
เป็ นส่วนส�ำคัญในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของผู้สงู อายุ แบบประเมินที่มกี ารใช้ บ่อย เช่น แบบประเมิน Berg
balance scale เป็ นแบบประเมินการทรงตัวโดยการท�ำกิจกรรม 14 กิจกรรม ขณะนั่งและยืนได้ แก่ 1. ลุกขึ้นยืน
2. ยืน 2 นาทีโดยไม่ยึดเกาะ 3. การนั่งเก้ าอี้โดยไม่พิงพนัก 4. นั่งลง 5. การเคลื่อนย้ าย 6. การยืนนิ่งหลับตา
7. ยืนตัวตรงเท้ าชิด 8. การยกแขนขนานพื้นแล้ วเอนตัวไปข้ างหน้ า 9. ก้ มเก็บของจากพื้นขณะยืนอยู่ 10. หันไปมอง
ข้ างหลัง 11. การหมุนตัว 360 องศา 12. ก้ าวเท้ าแตะบนม้ านั่งเตี้ยสลับกัน 13. ยืนต่อเท้ า 14. ยืนแบบขาข้ างเดียว
และให้ คะแนนแต่ละกิจกรรม 0-4 คะแนน รวม 56 คะแนน ถ้ าได้ คะแนนน้ อยกว่า 45 คะแนนแสดงถึงความ
ผิดปกติในการทรงตัวและมีความเสี่ยงสูงในการล้ ม
		 ป 1.2 ประเมินการมองเห็นผู้สงู อายุจะมีรูม่านตาขนาดเล็กลงปฏิกริ ิยาต่อแสงลดลง แยกสีได้ ยากขึ้น
มองเห็นภาพระยะใกล้ ไม่ชดั ดังนั้นจะต้ องมีการประเมินการมองเห็นของผู้สงู อายุโดยการประเมินการมองเห็นสามารถ
ใช้ เครื่องมือในการประเมินทั่วไปคือ snellen chart/E-chart
		 ป 1.3 การประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันในผู้สงู อายุพบว่าถ้ าผู้สงู อายุ ยังมีการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวันตามปกติอยู่ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้ มสูง ดังนั้นจึงต้ องมีการประเมินเพื่อเป็ นข้ อบ่งชี้ว่า
ผู้สงู อายุสามารถปฏิบตั ิกจิ วัตรประจ�ำวันด้ วยตนเองต่อไป หรือต้ องการความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถใช้ แบบประเมิน
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL) ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ 1. การรับประทานอาหารเมื่อ
เตรียมส�ำรับไว้ ให้ เรียบร้ อยต่อหน้ า 2. การล้ างหน้ า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวดในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3. การลุกจากที่นอนหรือเตียงไปยังเก้ าอี้ 4. การใช้ ห้องน�ำ้ 5. การเคลื่อนที่ภายในห้ องหรือบ้ าน 6. การสวมใส่เสื้อผ้ า
7. การลงบันได 1 ขั้น 8. การอาบน�ำ้ 9. การกลั้นอุจจาระใน 1 สัปดาห์ท่ผี ่านมา 10. การกลั้นปัสสาวะใน 1 สัปดาห์
ที่ผ่านมา และให้ คะแนนแต่ละกิจกรรม 0-2 คะแนน รวม 20 คะแนน ถ้ าคะแนน 0-4 คะแนนมีภาวะพึ่งพาโดย
สมบูรณ์ 5-8 คะแนนมีภาวะพึ่งพารุนแรง 9-11 คะแนนมีภาวะพึ่งพาปานกลาง และ 12-20 คะแนนไม่เป็ นการ
พึ่งพา
		 ป 1.4 ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ ม ซึ่งเป็ นการประเมินที่สำ� คัญเพื่อที่จะใช้ เป็ นตัวคัดกรองว่าผู้สงู อายุ
เสี่ยงต่อการหกล้ มหรือไม่ โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ยง เช่น เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ ม
ส�ำหรับผู้สงู อายุไทยในชุมชน (Thai-FRAT) ประกอบด้ วย 6 ปัจจัยได้ แก่ ประวัตกิ ารหกล้ ม การทรงตัวบกพร่อง
เพศหญิง การใช้ ยาบางประเภท การมองเห็นบกพร่องและการอาศัยอยู่ในบ้ านทรงไทย มีคะแนนอยู่ในช่วง 0-11
คะแนน ถ้ ามีคะแนนอยู่ในช่วง 4-11 คะแนน แสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้ ม โดยในการทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือจะพบว่าเครื่องมือนี้สามารถท�ำนายการหกล้ มที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือน หลังจากติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี 22
ป 2. เปลีย่ น ปัจจัยด้ านเครื่องแต่งกายที่ทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุสะดุดล้ มได้ ง่ายคือ การใส่เสื้อผ้ าที่มีขนาดหลวมที่
ท�ำให้ มกี ารสะดุดหรือเกี่ยวดึงได้ ดังนี้ ในผู้สงู อายุท่ใี ส่ผ้าถุงหรือกางเกงยาวเกินไปควรปรับระดับของชายผ้ าถุงหรือ
กางเกงให้ ส้นั ลงและควรให้ เลยพ้ นข้ อเท้ าขึ้นไป ในส่วนของรองเท้ าควรเปลี่ยนใหม่รวมถึงเมื่อรองเท้ าช�ำรุดแล้ ว โดย
เฉพาะรองเท้ าหูคีบไม่ควรน�ำมาซ่อมใหม่ จึงจะสามารถป้ องกันการหกล้ มได้ รองเท้ าควรมีดอกยางและพื้นรองเท้ า
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ควรมีความหนาไม่น้อยกว่า .75 ซม. เนื่องจากจะท�ำให้ พ้ ืนรองเท้ าเกาะติดพื้นได้ ดี ซึ่งถ้ าพื้นรองเท้ าหนาน้ อยกว่า
.75 ซม. จะมีโอกาสหกล้ มเป็ น 1.79 ของรองเท้ าที่มคี วามหนาของรองเท้ ามากกว่า16
ป 3. ปรับ การปรับในที่น้ ีหมายถึง การปรับสภาพแวดล้ อมบริเวณบ้ านและภายในตัวบ้ าน คือ 1. รอบๆ
บริเวณบ้ านจะต้ องให้ มสี ่งิ กีดขวางทางเดินน้ อยที่สดุ โดยเฉพาะในชนบทจะพบว่ามีการท�ำเครื่องป้ องกันต่างๆ ไม่ให้
สัตว์เข้ ามาภายในบ้ าน จึงท�ำให้ เป็ นอุปสรรคกีดขวางทางเดินของผู้สงู อายุ ท�ำให้ หกล้ มได้ ง่าย ในกรณีท่จี ำ� เป็ นต้ องมี
เครื่องป้ องกันสัตว์ผ้ ูสงู อายุควรหลีกเลี่ยงการเดินไปในบริเวณนั้นหรือท�ำเครื่องหมายบริเวณที่มเี ครื่องป้ องกันสัตว์ให้
ผู้สงู อายุมองเห็นได้ ชัดเจนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดิน ในกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุต้องใช้ จักรยานหรือจักรยานยนต์
ในการสัญจรควรจะหลีกเลี่ยงเส้ นทางที่มคี วามขรุขระหรือให้ ผ้ ดู แู ลไปส่ง 2. ภายในบ้ านจะต้ องปรับการจัดวางอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ กดี ขวางทางเดินของผู้สงู อายุให้ น้อยที่สดุ ไม่วางของบริเวณบันได และบันไดควรจะปรับให้ มีราวจับยึด
ที่ม่นั คง ในส่วนของพื้นที่ล่ืนถ้ าเป็ นไปได้ จะต้ องปรับพื้นผิวของพื้นให้ มคี วามหยาบและมีลวดลายน้ อยที่สดุ รวมถึงสี
ของพรมหรือผนังบ้ านควรมีสที ช่ี ดั เจนและแยกจากสีของพื้นบ้ าน ในส่วนของพื้นทีม่ คี วามต่างระดับควรท�ำเครื่องหมาย
ให้ สงั เกตได้ ชัดเจน สีแดง เขียว และเหลืองจะเป็ นสีท่ผี ้ ูสงู อายุมองเห็นได้ ชัดเจน และหลีกเลี่ยงไม่ใช้ เสื้อผ้ าเก่ามา
เป็ นผ้ าเช็ดเท้ าเนื่องจากจะมีความลื่น จึงท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุสะดุดได้ ง่าย ระมัดระวังสายชาร์ตโทรศัพท์หรือพรม (กรณีท่ี
ต้ องมี) ระวังไม่ให้ ขวางทางเดิน ขอบพรมควรใช้ เทปกาวติดยึดกับพื้นเพื่อป้ องกันผู้สงู อายุสะดุดขอบพรม ในส่วน
ของห้ องน�ำ้ หากมีความเป็ นไปได้ ควรปรับให้ มกี ารแยกส่วนของพื้นที่แห้ งที่ประกอบด้ วย อ่างล้ างมือ โถส้ วม ส่วนที่
เป็ นพื้นเปี ยกประกอบด้ วยเก้ าอี้น่ังอาบน�ำ้ และราวจับ พื้นที่ห้องน�ำ้ ที่เหมาะสมคือ กว้ าง 2.4 เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง
2.3 เมตร ในกรณีผ้ ูสงู อายุเป็ นผู้ชายควรเพิ่มโถปัสสาวะของผู้ชายเข้ าไปด้ วย แสงสว่างในห้ องน�ำ้ ควรมีการติดตั้ง
หลอดไฟให้ มแี สงสว่างอาจเป็ นราวจับหรือในส่วนเคาร์เตอร์ อ่างล้ างหน้ า ตามพื้น เพื่อบอกระยะการเดินที่ปลอดภัย23
ในกรณีท่ไี ม่สามารถท�ำได้ และต้ องใช้ โถส้ วมแบบนั่งยองๆควรจะมีการติดตั้งราวจับเพื่อช่วยให้ ผ้ ูสงู อายุพยุงตัวได้ ดี
ขึ้น ในเรื่องของแสงสว่างควรมีหลอดไฟให้ เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเข้ าบ้ าน บันได มุมต่างๆ เนื่องจากผู้สงู อายุ
มักจะตื่นเช้ า ดังนั้นแสงสว่างจะต้ องเพียงพอในบริเวณต่างๆเพื่อให้ ผ้ ูสงู อายุมองเห็นได้ อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยป้ องกัน
การหกล้ มได้
ป 4. ปลด ในที่น้ ีหมายถึงการปลดภารกิจที่จะต้ องท�ำลง หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ แรงมากและให้ ผ้ ูช่วยเหลือ
ท�ำแทน
ป 5. ปล่อยวาง ในกรณีท่ีผ้ ูสูงอายุอาศัยอยู่ในบ้ าน 2 ชั้น ซึ่งบางพื้นที่จะถือธรรมเนียมว่ าลูกหลานจะ
อาศัยอยู่สงู กว่าไม่ได้ ผู้สงู อายุอาจจะต้ องปล่อยวาง ที่จะหลีกเลี่ยงการยึดถือข้ อปฏิบตั นิ ้ ี หรือควรจัดโซนที่นอนของ
ผู้สงู อายุช้ันล่างของตัวบ้ านไม่ให้ ตรงกับชั้น 2 ที่ลูกหลานนอนอยู่ และทิศทางของปลายที่นอนต้ องไม่หันมาในทิศทาง
เดียวกับศีรษะของผู้สงู อายุเพื่อให้ ผ้ ูสงู อายุได้ มีความสบายใจว่าไม่ได้ เป็ นการฝื นธรรมเนียมแต่อย่างใด
ป 6. ปกป้อง ในกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุมบี ุคคลในครอบครัวเป็ นผู้ดูแลจะต้ องให้ ผ้ ูดูแลช่วยเหลือผู้สงู อายุในการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ้ ูสูงอายุทำ� ไม่ได้ หรือท�ำได้ แต่ไม่ถนัด ในกรณีท่ีผ้ ูสูงอายุอยู่บ้านคนเดียวหรือมีเฉพาะผู้สูงอายุ
อยู่ในบ้ าน จะต้ องใช้ พลังของชุมชน เช่ น อสม. อผส. ในการช่ วยเหลือ เยี่ยมบ้ านและตรวจดูความเป็ นอยู่ของ
ผู้สงู อายุเป็ นประจ�ำและสม�่ำเสมอ
ป 7. ป้องกัน โดยเฉพาะผู้สงู อายุท่มี ปี ัญหาในการเคลื่อนไหวควรมีอปุ กรณ์ช่วยในการป้ องกันการหกล้ ม เช่น
walker ไม้ เท้ า ในกรณีท่ไี ม่สามารถจัดหาได้ หรือก�ำลังซื้อน้ อยสามารถประยุกต์ได้ จากวัสดุท่มี ใี นท้ องถิ่นที่สามารถน�ำ
มาใช้ ทำ� และมีงานวิจัยรองรับ เช่น ไม้ หวาย ไม้ ไทร ไม้ ไมยราบ ซึ่งสามารถปรับความสูงให้ เหมาะสมกับรูปร่างและ
สัดส่วนของผู้สงู อายุได้ เอง24
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ป 8. ประวัติ ในกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุมปี ระวัตแิ ละความผิดปกติของแต่ละอวัยวะที่เกี่ยวข้ องในการเคลื่อนไหวจะ
ต้ องเพิ่มความระมัดระวังในการป้ องกันอุบตั เิ หตุพลัดตกหกล้ มให้ มากกว่าผู้สงู อายุโดยทั่วไป โดยให้ ข้อมูลกับผู้ดูแล
รวมถึงคนในชุมชนที่มสี ว่ นในการช่วยเหลือดูแลผู้สงู อายุ รวมถึงผู้สงู อายุท่เี คยมีประวัตพิ ลัดตกหกล้ มมาก่อน จะต้ อง
เพิ่มความเข้ มงวดในการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงประวัตทิ างอายุรกรรม เช่น โรคต่างๆ และประวัตทิ างศัลยกรรม เช่น
การผ่าตัดกล้ ามเนื้อและกระดูกที่ใช้ ในการเคลื่อนไหว
ป 9. ปรึกษา ในผู้สงู อายุท่มี กี ารใช้ ยาที่สง่ ผลท�ำให้ การทรงตัวผิดปกติ เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ
ควรจะขอค�ำปรึกษาจากแพทย์ผ้ ูรักษาหรือบุคลากรทางสุขภาพเพื่อขอค�ำแนะน�ำในการปฏิบตั ติ วั ขณะใช้ ยาที่มผี ลต่อ
การทรงตัว4
ป 10. ปรับทัศนคติ ในผู้สงู อายุท่มี ปี ระวัตกิ ารหกล้ มจะส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความกังวลจนไม่กล้ าเคลื่อนไหว
ซึ่งจะยิ่งท�ำให้ เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้ มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาจจะต้ องปรับทัศนคติของผู้สงู อายุเพื่อลดความกลัว
และเพิ่มความมั่นใจในการเคลื่อนไหวอีกครั้งรวมถึงการสื่อสารในทางบวกที่เป็ นการสื่อให้ ผ้ ูสงู อายุระมัดระวังการ
เคลื่อนไหวมากกว่าการกลัวการเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วยป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูสงู อายุกลายเป็ นผู้สงู อายุติดเตียงในอนาคตได้
อีกด้ วย
ป 11. ปั จจัย ในที่น้ ีหมายถึงเงินรางวัลเพื่อสร้ างขวัญก�ำลังใจ ในชุมชนอาจจัดให้ มีการประกวด “ผู้สงู อายุ
สุขภาพดี ไม่มพี ลัดตกหกล้ ม” เพื่อสร้ างความตระหนักให้ ผ้ ูสงู อายุระมัดระวังและป้ องกันการพลัดตกหกล้ มมากยิ่ง
ขึ้น
ป 12. ปลุก ในที่น้ คี อื ปลุกให้ ร่างกายของผู้สอู ายุได้ มคี วามกระฉับกระเฉง/แข็งแรงขึ้นอีกครั้งได้ แก่ การออก
ก�ำลังกาย โดยงานวิจยั หลายๆ งานพบว่า การออกก�ำลังกายโดยการฝึ กร่วมกับจังหวะดนตรี จะท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุมกี ล้ าม
เนื้อและกระดูกที่แข็งแรงจะส่งผลให้ การทรงตัวดีข้ นึ เช่น การออกก�ำลังกายแบบไทชี่ ครั้งละ 30 นาที อย่างน้ อย 3
วันต่อสัปดาห์ พบว่าจ�ำนวนครั้งของการพลัดตกหกล้ มลดลง14 การออกก�ำลังกายด้ วยลีลาศ เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. ในจังหวะบิกนิ ชาชาช่า และวอลซ์ พบว่าผู้สงู อายุมกี ารทรงตัวดีข้ นึ 25

การประยุกต์ใช้แนวทาง 12 ป. ไปใช้ในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม

การป้องกันการพลัดตกหกล้มจากปั จจัยภายนอกใช้แนวทาง 3 ป. ได้แก่
ป 1. ประเมิน ประกอบด้ วย ประเมินการทรงตัว ประเมินการมองเห็น การประเมินความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันในผู้สงู อายุ และประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ ม ในส่วนของผู้ดูแลควรจะเป็ นการประเมินโดยการ
สังเกตและการสอบถามจากผู้สงู อายุ เนื่องจากถ้ าประเมินโดยใช้ แบบประเมินจะเกิดภาระและความยุ่งยากผู้ดูแล ใน
กลุ่มของบุคลากรสุขภาพ เช่น พยาบาล อสม. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข สามารถใช้ แบบประเมินเช่น การทรงตัวใช้ แบบ
ประเมิน Berg balance scale การมองเห็นใช้ แบบประเมิน snellen chart/E-chart ความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันใช้ แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL) ความเสี่ยงต่อการหกล้ ม ใช้ แบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ มส�ำหรับผู้สงู อายุไทยในชุมชน (Thai-FRAT) ทั้งนี้ควรมีการสอนการใช้ แบบประเมิน
ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแก่ อสม.ก่อนน�ำไปใช้ กบั ผู้สงู อายุ
ป 12. ปลุก เป็ นการสร้ างความแข็งแรงแก่ร่างกายผู้สงู อายุ เช่น การออกก�ำลังกาย โดยการจัดรูปแบบการ
ออกก�ำลังกายที่เหมาะสมแก่สภาพและความต้ องการของผู้สงู อายุเป็ นรายกรณีไป
ป 11. ปั จจัย เป็ นการให้ รางวัลเพื่อสร้ างขวัญก�ำลังใจ ในส่วนชุมชนสามารถออกแบบกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อให้ รางวัลแก่ผ้ ูสงู อายุท่มี สี ขุ ภาพดีและไม่หกล้ ม อาจเป็ นในรูปของการประกวด เป็ นต้ น
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การป้องกันการประเมินหลัดตกหกล้มจากปั จจัยภายในใช้แนวทาง 7 ป. ได้แก่
ป 1. การประเมิน ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ในการประเมินโดยผู้ดูแลจะเป็ นการประเมิน
ภาระหน้ าที่ท่ผี ้ ูสงู อายุปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุมภี าระหน้ าที่มาก
เกินจ�ำเป็ น
ป 2. เปลี่ยน เครื่องแต่งกายและรองเท้ าโดยผู้สงู อายุเองและผู้ดูแลที่จะต้ องประเมินและสังเกตเสื้อผ้ าที่
ผู้สงู อายุสวมใส่ซ่ึงจะต้ องไม่ยาว หรือรุ่มร่าม มีความกระชับ รองเท้ าที่มคี วามสูงที่เหมาะสมและมีดอกยาง
ป 3. ปรับ โดยเริ่มจากพื้นบ้ านที่จะต้ องปรับพื้นลื่นให้ มคี วามหยาบเพื่อป้ องกันการลื่นล้ ม และมีสญ
ั ลักษณ์
แสดงพื้นต่างระดับโดยสีของสัญลักษณ์จะต้ องเป็ นสีท่ผี ้ ูสงู อายุมองเห็นชัดเจนคือ สีแดง เขียว เหลือง จัดบ้ านและ
อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้ านให้ เป็ นระเบียบไม่กดี ขวางทางเดินโดยเฉพาะบันได มีแสงสว่างเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณ
ที่ผ้ สู งู อายุต้องใช้ และอาจปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการท�ำกิจกรรมให้ ช้าลง หรือถ้ าไม่ได้ อาจจะต้ องจัดให้ มแี สงสว่างบริเวณ
ที่ผ้ ูสงู อายุทำ� กิจกรรม
ป 4. ปลด ผู้ดูแลจะต้ องประเมินภาระหน้ าที่ประจ�ำวันของผู้สงู อายุถ้ามากเกินไปหรือเกินก�ำลังจะต้ องปรับลด
ป 5. ปล่อยวาง ใช้ ในกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุยึดถือประเพณีโบราณที่จะต้ องนอนสูงกว่าผู้ท่มี อี ายุน้อย และสามารถ
หลีกเลี่ยงโดยการจัดที่นอนไม่ให้ ตรงกับจุ ดที่ผ้ ูมีอายุน้อยกว่าอยู่อาศัยถ้ าผู้สูงอายุไม่ได้ ยึดถือเรื่องนี้สามารถข้ าม
ป 5. ได้
ป 6. ปกป้อง ใช้ ในกรณีท่แี บ่งเบาภาระต่างๆของผู้สงู อายุโดยท�ำหน้ าที่แทนในกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุทำ� ไม่ได้ หรือ
เกินกว่าก�ำลัง และในกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุอยู่คนเดียวจะต้ องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนหรือเพื่อนบ้ านในการช่วย
ดูแลผู้สงู อายุ
ป 7. ป้องกัน ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาในการเคลื่อนไหวควรจะมีอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว เช่ น ไม้ เท้ า
เครื่องช่วยพยุงต่างๆ และมีการตรวจสอบอุปกรณ์อยู่เสมอเพื่อป้ องกันอุปกรณ์ชำ� รุดที่อาจท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุหกล้ มได้
การป้องกันการหลัดตกหกล้มจากปั จจัยเสริมใช้แนวทาง 5 ป. ได้แก่
ป 1. ประเมิน ประกอบด้ วย ประเมินการทรงตัว ประเมินการมองเห็น การประเมินความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันในผู้สงู อายุ และประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ ม เนื่องจากอายุท่เี พิ่มขึ้นและเพศหญิงจะส่งผลให้ การ
ทรงตัว การมองเห็น ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ มซึ่งผู้ประเมินจะ
เป็ นผู้ดูแล หรือบุคลากรสุขภาพตามที่กล่าวมาแล้ วในการป้ องกันการพลัดตกหกล้ มจากปัจจัยภายนอก
ป 8. ประวัติ จะต้ องมีการตรวจสอบหรือซักประวัติ ถ้ าพบว่ามีประวัตกิ ารหกล้ มหรือมีการบาดเจ็บ ความผิด
ปกติของร่างกายทั้งทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ซึ่งจะต้ องเพิ่มความเข้ มข้ นในการดูแลผู้สงู อายุกลุ่มนี้เป็ นพิเศษ
ป 9. ปรึกษา ใช้ ในกรณีท่ผี ้ ูสงู อายุได้ รับยาที่มผี ลต่อการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวโดยจะต้ องให้ คำ� แนะน�ำ
เกี่ยวกับการรับประทานยาและอาการที่เกิดขึ้นหลังรับประทานยาอย่างชัดเจน
ป 10. ปรับทัศนคติ ในผู้สงู อายุท่มี ปี ระวัตกิ ารหกล้ มหรือกลัวการหกล้ มจะต้ องท�ำความเข้ าใจแก่ผ้ ูดูแลและ
ผู้สงู อายุให้ เห็นถึงข้ อดีของการเคลื่อนไหวมากกว่าจ�ำกัดการเคลื่อนไหวเพราะธรรมชาติของสูงอายุมักจะกลัวเกิด
เหตุการณ์ท่ไี ม่พึงประสงค์และไม่อยากให้ เกิดขึ้นซ�ำ้ จนท�ำให้ จำ� กัดการเคลื่อนไหวของตนเองโดยอัตโนมัตซิ ่งึ จะยิ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการหลัดตกหกล้ มมากขึ้น
ป 12. ปลุก ใช้ เช่นเดียวกับปลุกในการป้ องกันการหลัดตกหกล้ มจากปัจจัยภายนอก
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การป้ องกันการเกิดการพลัดตกหกล้ มในผู้สูงอายุเป็ นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้ องให้ ความส�ำคัญ ทั้งในส่วนของ
ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนบุคลากรทางด้ านสุขภาพ ที่จะร่วมมือกันในการป้ องกันการเกิดการพลัดตกหกล้ ม โดยจะ
ต้ องมีความเข้ าใจในสาเหตุ/ปัจจัยทั้งภายใน ภายนอกและปัจจัยส่งเสริม เช่น ลักษณะของพื้น รองเท้ า สิ่งกีดขวาง
ทางเดิน แสงสว่าง การแต่งกาย เป็ นต้ น และภายใน เช่น เพศ อายุ โรค การเจ็บป่ วย การใช้ ยา และการกลัวการหกล้ ม
เป็ นต้ น ที่จะท�ำให้ เกิดการพลัดตกหกล้ ม และเลือกใช้ รปู แบบหรือแนวทางการป้ องกันที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สงู อายุใน
แต่ละรายและเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุปราศจากการพลัดตกหกล้ ม ไม่เกิดการบาดเจ็บ/เสียชีวติ
ในเหตุการณ์ท่สี ามารถป้ องกันได้ และเป็ นผู้สงู อายุท่มี คี ุณภาพสามารถอยู่ในสังคมของผู้สงู อายุได้ อย่างปกติสขุ
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