บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกีย วข้ อง
การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิงบรรยายความสัมพันธ์ (Correlation Descriptive
Research) เพื/อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที/เกี/ยวข้องกับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ
ที/อาศัยอยูใ่ นชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที/เกี/ยวข้องเพื/อใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระสําคัญในหัวข้อต่าง ๆ ตามลําดับดังต่อไปนี
1. การหกล้มในผูส้ ู งอายุ
1.1 ความหมายของการหกล้ม
1.2 อุบตั ิการณ์ของการหกล้มในผูส้ ู งอายุ
1.3 ปัจจัยของการหกล้มในผูส้ ู งอายุ
1.4 ผลกระทบของการหกล้ม
2. ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ
2.1 ความหมายของความกลัวการหกล้ม
2.2 แนวคิดเกี/ยวกับความกลัวการหกล้ม
2.3 การประเมินความกลัวการหกล้ม
2.4 ผลกระทบของความกลัวการหกล้ม
3. ปัจจัยที/เกี/ยวข้องกับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ
3.1 เพศ
3.2 จํานวนโรคเรื อรัง
3.3 ประสบการณ์การหกล้ม
3.4 ภาวะซึมเศร้า
3.5 ความสามารถในการทรงตัว
3.6 การรับรู้ภาวะสุ ขภาพ

การหกล้มในผู้สูงอายุ
ความหมายของการหกล้ม
คําจํากัดความของการหกล้มนันแตกต่างกันออกไปตามการให้ความหมายของแต่ละ
บุคคล หรื อแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ/งพอสรุ ปได้ดงั นี คือ
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การหกล้ม หมายถึง การล้มลง ทรุ ดตัวลงเพราะเสี ยการทรงตัว (พจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน, 2542)
การหกล้ม หมายถึง การล้มลงที/พนหรื
ื อระดับที/ต/าํ กว่าเดิมโดยไม่ได้ตงใจ
ั โดยที/ยงั มีสติ
หรื อหมดสติ ทังที/บาดเจ็บหรื อไม่มีการบาดเจ็บ (Rubenstein, Robbins, Josephson, Schulman, &
Osterweil, 1990)
การหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที/ทาํ ให้บุคคลทรุ ดตัวลงกับพืน หรื อระดับที/ต/าํ กว่าเดิม
โดยไม่ได้ตงใจ
ั ทังที/ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรื อไม่ทาํ ให้เกิดการบาดเจ็บของร่ างกาย แต่ไม่รวม
การหกล้มอันเกิดจากแรงกระทําภายนอก หรื อการหกล้มที/เกิดจากการเจ็บป่ วย เช่น การเกิดโรค
หลอดเลือดสมองหรื อการเป็ นลม (Piphatvanitcha, 2006)
การหกล้ม หมายถึง การเปลี/ยนท่าโดยไม่ได้ตงใจ
ั และเป็ นผลให้ร่างกายทรุ ดหรื อลงนอน
กับพืน หรื อปะทะสิ/ งของต่าง ๆ แต่ไม่นบั รวมการหกล้มที/เกิดจากอุบตั ิเหตุ เช่น ถูกรถชน (สุ ทธิชยั
จิตะพันธ์กุล, 2544)
การหกล้ม หมายถึง การที/บุคคลสู ญเสี ยการทรงตัวโดยไม่ได้ตงใจ
ั และไม่ได้เกิดจาก
แรงกระทําจากภายนอก โดยทําให้ส่วนใดส่ วนหนึ/งของร่ างกาย ได้แก่ แขน เข่า ก้น หรื อร่ างกาย
ทังตัวสัมผัสกับพืน (ลัดดา เถียมวงศ์, สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล และลักษณา ปัญญาชีวนิ , 2547)
สําหรับการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ให้นิยามของการหกล้ม คือ การสู ญเสี ยการทรงตัวโดยไม่ได้
ตังใจทําให้ส่วนใดส่ วนหนึ/งของร่ างกาย หรื อร่ างกายทังตัวสัมผัสกับพืน ซึ/งไม่ได้เกิดจากแรง
กระทําภายนอก โดยไม่รวมการหกล้มอันเกิดจากการเป็ นลมหรื อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อุบัติการณ์ของการหกล้ มในผู้สูงอายุ
ข้อมูลที/รวบรวมโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2551
พบว่า การบาดเจ็บของผูส้ ู งอายุไทยมีสาเหตุอนั ดับหนึ/งมาจากการหกล้ม คิดเป็ นร้อยละ 40.4
และจากการสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทยครังที/ 4 พ.ศ. 2551-2 พบว่าในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนการสํารวจผูส้ ู งอายุหกล้มร้อยละ 18.5 และมักพบในเพศหญิงสู งกว่าเพศชายเกือบ 1 เท่า
โดยผูส้ ู งอายุชายหกล้ม ร้อยละ 14.4 และผูส้ ู งอายุหญิงหกล้ม ร้อยละ 21.9 ส่ วนความถี/ของการเกิด
การหกล้มนันพบว่า ผูส้ ู งอายุเกิดการหกล้ม 1 ครัง ร้อยละ 55.6 หกล้ม 2 ครัง ร้อยละ 23.7
และหกล้มมากกว่า 2 ครัง ร้อยละ 20.7 ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มกั หกล้มนอกบริ เวณบ้าน ซึ/ งสถานที/
ที/พบมากที/สุดคือ ที/ทาํ งาน
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุบตั ิการณ์การหกล้มของผูส้ ู งอายุค่อนข้างสู งโดยเฉพาะ
ผูส้ ู งอายุเพศหญิง
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ปัจจัยของการหกล้มในผู้สูงอายุ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที/เกี/ยวข้องกับการหกล้มของผูส้ ู งอายุ พบว่า
ปัจจัยของการหกล้มสามารถจําแนกได้ดงั ต่อไปนี
ปัจจัยภายในร่ างกาย (Intrinsic Factor) หมายถึง สภาวะร่ างกายหรื อการเปลี/ยนแปลง
ภายในร่ างกายที/ทาํ ให้เกิดความเสี/ ยงต่อการหกล้ม ซึ/งสามารถจําแนกได้ดงั นี
1. การเปลี/ยนแปลงตามวัย
กระบวนการเปลี/ยนแปลงของเซลล์ต่าง ๆ ในร่ างกาย เริ/ มตังแต่อยูใ่ นครรภ์จนเจริ ญ
เติบโตเป็ นทารก เมื/อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่เซลล์จะมีการเปลี/ยนแปลงไปในทางเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโต
แต่เมื/อพ้นวัยผูใ้ หญ่แล้วจะมีการสลายของเซลล์มากกว่าการสร้าง ทําให้การทํางานของอวัยวะต่าง ๆ
ภายในร่ างกายของผูส้ ู งอายุเสื/ อมลง (บรรลุ ศิริพานิช, 2543) เกิดพยาธิสภาพตามมา ผูส้ ู งอายุจึงมีการ
เปลี/ยนแปลงแบบเสื/ อมถอยทังด้านร่ างกายและจิตใจทําให้เกิดการหกล้มได้ง่าย ซึ/งการเปลี/ยนแปลง
ของผูส้ ู งอายุที/ทาํ ให้โอกาสการหกล้มเพิ/มสู งขึน คือ
1.1 การเปลี/ยนแปลงในระบบประสาท
เมื/ออายุเพิ/มมากขึนความไวในการรับรู้ความรู้สึก การรับรู้ตาํ แหน่ง การรับรู้
เหตุการณ์ที/เกิดขึน และการตอบสนองต่อการเปลี/ยนแปลงต่าง ๆ ลดตํ/าลง (สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล,
2544) นอกจากนีผูส้ ู งอายุยงั มีการเสื/ อมลงของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ/งทําหน้าที/ควบคุมร่ างกาย
ให้อยูใ่ นภาวะสมดุล (Hemostasis) โดยพบว่าจํานวนประสาทซิมพาเทติด และอัตราการนําพลังของ
เส้นประสาทลดลง ร้อยละ 10-15 (บรรลุ ศิริพานิช, 2543) เป็ นผลให้ผสู้ ู งอายุมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อสิ/ งเร้าเชื/องช้า มีภาวะความดันโลหิ ตตํ/าเมื/อเปลี/ยนท่า (Postural Hypotension) ทําให้ผสู้ ู งอายุมี
อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ และเกิดการหกล้มตามมาได้
1.2 ความเสื/ อมของการมองเห็น
ผูส้ ู งอายุมีการเปลี/ยนแปลงในทางเสื/ อมลงของดวงตาและสายตา คือ เลนส์ตา
หนาตัว ขุ่นมัวและแข็ง ลานสายตาแคบลง ทําให้ความชัดเจนและการรับรู้ความตืนลึกของภาพลด
ตํ/าลง ส่ งผลให้ผสู้ ู งอายุสะดุดและหกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะขณะขึนลงบันได นอกจากนี
ความสามารถในการแยกสี ของผูส้ ู งอายุก็ลดตํ/าลง ทําให้เกิดการรับรู้ภาพ พืนหรื อห้องที/มีสีสันและ
ลวดลายไม่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุผดิ พลาด จนทําให้เกิดปั ญหาการหกล้มตามมา (Miller, 2009)
1.3 การเปลี/ยนแปลงของระบบโครงสร้างและกล้ามเนือ
มวลกล้ามเนือของผูส้ ู งอายุมีการลดลง การหดตัวและความยืดหยุน่ ของกล้ามเนือ
ก็ลดลง และหากมีการสู ญเสี ยนําออกจากร่ างกายเป็ นจํานวนมากหรื อมีภาวะขาดสารอาหารร่ วมด้วย
จะทําให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนือซึ/งส่ งผลต่อการทรงตัว การเปลี/ยนแปลงของกระดูกในวัย
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ผูส้ ู งอายุจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างขึน เนื/องจากมีการทําลายเนือกระดูกบริ เวณแนวกลางจากการ
เปลี/ยนแปลงตามวัย และการลดตํ/าลงของระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจนในวัยหมดประจําเดือน ทําให้
การเคลื/อนย้ายแคลเซียมออกจากกระดูกเพิ/มมากขึน ความแข็งแรงของกระดูกจึงลดตํ/าลงตามวัยที/
เพิ/มมากขึน และยังพบว่าการที/กระดูกต้องรับนําหนักตัวเป็ นเวลานานทําให้ความยืดหยุน่ ของข้อ
ลดตํ/าลง และหากนําหนักตัวมากก็ยงิ/ ส่ งผลให้เกิดความเสื/ อมได้มากยิง/ ขึน (Miller, 2009) ดังนัน
การเปลี/ยนแปลงของกล้ามเนือ กระดูกและข้อของผูส้ ู งอายุ จึงส่ งผลให้ความสามารถในการทรงตัว
ของผูส้ ู งอายุลดตํ/าลง และเกิดการหกล้มได้ง่าย
1.4 การเปลี/ยนแปลงในระบบทางเดินปัสสาวะ
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเกี/ยวกับการกลันปัสสาวะ ผูส้ ู งอายุไทยกลันปัสสาวะ
ไม่อยู่ ร้อยละ 16 (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย [มส.ผส.], 2552) ทังนีเนื/องจาก
ความเสื/ อมในการยืดหยุน่ กล้ามเนือของอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ ปัญหาเหล่านี ส่ งผลให้
ผูส้ ู งอายุตอ้ งเข้าห้องนําบ่อยครังและต้องเร่ งรี บเพื/อเข้าห้องนําให้ทนั ทําให้ผสู้ ู งอายุเสี/ ยงต่อ
การหกล้มได้ง่าย มีการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุที/เสี/ ยงต่อการหกล้มมีปัญหาการกลันปัสสาวะไม่อยู่
ร้อยละ 37.3 (นงนุช วรไธสง, 2551)
2. ความผิดปกติหรื อพยาธิสภาพของโรค
2.1 ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิ ตมีความสําคัญอย่างมากต่อกลไกการทรงตัว ความผิดปกติ
ของหัวใจและหลอดเลือด เช่น การตีบแคบของหลอดเลือด การเกิดกล้ามเนือหัวใจตาย และการเต้น
ผิดปกติของหัวใจ ล้วนมีผลให้ปริ มาณเลือดที/ออกจากหัวใจน้อยลง ทําให้ความดันโลหิ ตลดตํ/าลง
ประกอบกับความสามารถในการชดเชยการลดระดับของความดันโลหิ ต ด้วยการเพิ/มอัตราการเต้น
ของหัวใจ และการหดรัดตัวของหลอดเลือดในวัยผูส้ ู งอายุทาํ ได้ไม่ดีเช่นเดิม ปริ มาณเลือดที/ไปเลียง
สมองจึงลดลง และเมื/อถึงขีดจํากัดสู งสุ ดของภาวะขาดเลือดในสมอง จะส่ งผลให้ผสู้ ู งอายุเกิดอาการ
หน้ามืด เป็ นลม และเกิดการหกล้มตามมา (สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล, 2544)
2.2 ความผิดปกติของระบบประสาท
ผูส้ ู งอายุมกั มีการรับความรู้สึกของระบบประสาทและสมองผิดปกติ ทังนี
เนื/องมาจากภาวะสมองเสื/ อม เนือสมองตาย โรคหลอดเลือดสมอง หรื อโรคพาร์กินสัน ซึ/งเป็ นโรค
และความผิดปกติที/เกิดจากการเปลี/ยนแปลงในระบบหัวใจและหลอดเลือดของผูส้ ู งอายุ ทําให้
ระบบการควบคุมสมองส่ วนกลางผิดปกติ อวัยวะต่าง ๆ ทํางานไม่ประสานกัน สู ญเสี ย
ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่ างกาย ผูส้ ู งอายุจึงเกิดการหกล้มได้ง่าย นอกจากนีอาการ
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วิงเวียนศีรษะ (Vertigo) ซึ/งพบบ่อยในวัยสู งอายุก็มกั เป็ นสาเหตุที/ทาํ ให้ผสู้ ู งอายุเกิดการหกล้ม
(สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล, 2544)
2.3 ความผิดปกติของกล้ามเนือและกระดูก
ปัญหาและความผิดปกติของระบบกล้ามเนือและกระดูกที/พบบ่อยในวัยสู งอายุ คือ
ข้ออักเสบ ข้อเสื/ อม ภาวะกระดูกพรุ น กระดูกหัก การตัดขา (Amputation) และภาวะกล้ามเนือ
อ่อนแรง ซึ/งความผิดปกติเหล่านีทําให้ความสามารถในการทรงตัวของผูส้ ู งอายุลดตํ/าลง นอกจากนี
การเจ็บป่ วยเฉียบพลันในระบบกล้ามเนือและกระดูก เช่น การปวดตึงกล้ามเนือก็อาจเป็ นสาเหตุของ
การหกล้มได้ (Cotter & Strumpf, 2002) ความผิดปกติของเท้า เช่น ตาปลา หูดขนาดใหญ่
หรื อการผิดรู ปของข้อนิ วเท้า ก็ทาํ ให้เกิดการหกล้มได้เช่นกัน (สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล, 2544)
3. สภาวะด้านจิตใจและอารมณ์
สภาวะจิตใจ (Mental State) และการรู้คิด (Cognitive) เป็ นตัวประสานระหว่าง
สิ/ งแวดล้อมกับกระบวนการเดินและการทรงตัว หากมีความบกพร่ องทางด้านจิตใจและการรู้คิด
เช่น กลัวการหกล้ม วิตกกังวล ซึมเศร้า หรื อมีภาวะสมองเสื/ อม จะทําให้ผสู้ ู งอายุเสี/ ยงต่อการหกล้ม
เพิ/มมากขึน (Cotter & Strumpf, 2002) มีการศึกษาเป็ นจํานวนมากที/ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ความกลัว
การหกล้มของผูส้ ู งอายุเป็ นภาวะด้านจิตใจที/สัมพันธ์กบั การหกล้ม (แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์
และคณะ, 2548; เปรมกมล ขวนขวาย, 2550; พิมวริ นทร์ ลิมสุ ขสันต์, 2551; Leung, Chi, Lou, &
Chan, 2010) การศึกษาที/ติดตามกลุ่มผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มไปเป็ นระยะเวลา 20 เดือน พบว่า
ความกลัวการหกล้มนีสามารถทํานายการเกิดการหกล้มของผูส้ ู งอายุได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(Friedman et al., 2002) ความกลัวทําให้เกิดความลังเลไม่มน/ั ใจในก้าวเดิน ประสิ ทธิภาพการก้าวเท้า
ลดลง ก้าวเท้าได้ชา้ และสันลง ซึ/งรู ปแบบการก้าวเดินลักษณะนีทําให้เกิดความไม่มน/ั คงของศีรษะ
ลําตัวโอนเอนล้มง่ายขึน (Menz et al., 2007) และนอกจากนียังพบว่าการตอบสนองของกล้ามเนือขา
การควบคุมการทรงตัว ความแข็งแรงของข้อสะโพกและข้อเข่าของผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มมี
ความไวและความแข็งแรงตํ/ากว่าผูส้ ู งอายุที/ไม่กลัวการหกล้ม (แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ และคณะ,
2548; Gillespie & Friedman, 2007) ดังนัน ผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มจึงมีโอกาสเสี/ ยงต่อการหกล้ม
มากกว่าผูส้ ู งอายุที/ไม่กลัวการหกล้มถึง 3.73 เท่า (เปรมกมล ขวนขวาย, 2550)
ปัจจัยภายนอกร่ างกาย (Extrinsic Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยทางด้านสิ/ งแวดล้อม
สถานการณ์ภายนอกร่ างกาย และการได้รับยา ซึ/งส่ งผลต่อการทรงตัวและเป็ นสาเหตุของการหกล้ม
ดังรายละเอียดต่อไปนี
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1. สิ/ งแวดล้อม
แสงสว่างที/ไม่เพียงพอ พืนที/ลื/น ขรุ ขระ มีสิ/งกีดขวาง เช่น สายไฟฟ้ า ของเล่น พรมที/
ย่นพับ โต๊ะหรื อเก้าอีที/ไม่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ ห้องสุ ขาที/ไม่ปลอดภัยขาดที/ยดึ เกาะ บันไดที/มีวตั ถุ
สิ/ งของวางเกะกะหรื อขาดราวยึดจับ รวมถึงสัตว์เลียงภายในบ้าน ล้วนเป็ นสาเหตุที/ทาํ ให้ผสู้ ู งอายุ
เกิดการหกล้ม (สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล, 2544) รายงานภาวะสุ ขภาพประชาชนไทย พ.ศ. 2551-2 ของ
สํานักงานสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทย พบว่า สาเหตุการหกล้มของผูส้ ู งอายุ 2 อันดับแรกเกิดจาก
สาเหตุภายนอก คือ พืนลื/น และการสะดุดสิ/ งกีดขวาง นอกจากนียังมีสาเหตุอื/น ๆ อีก ได้แก่ การถูก
กระทบกระแทก และการตกบันได คิดเป็ นร้อยละ 3.1- 5.6
2. การใช้ยา
ผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มที/พบอุบตั ิการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามากที/สุด
โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ยาหลายชนิดร่ วมกัน และการเปลี/ยนแปลงทางสรี รวิทยาจากความชรา
ที/มีต่อเภสัชจนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ รวมถึงผลจากความผิดพลาดในการใช้ยาของตัวผูส้ ู งอายุ
หรื อการขาดความรอบคอบของแพทย์ที/ส/งั ยา การศึกษาแบบ Meta-analysis พบว่า ยาที/มกั เป็ น
ปัจจัยเสี/ ยงของการหกล้ม ได้แก่ ยาที/ออกฤทธิvต่อจิตประสาท ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ยาขับปัสสาวะ ยานอนหลับ และยาต้านภาวะซึมเศร้า ส่ วนยาที/เพิ/มความเสี/ ยงต่อการเกิดกระดูกหัก
จากการหกล้ม ได้แก่ ยานอนหลับ และยาคลายกังวล ซึ/งค่าครึ/ งชีวติ (Half Life) ของยากลุ่มนีใน
ผูส้ ู งอายุมีค่ายาวนาน ดังนัน หากจําเป็ นต้องใช้ยาเหล่านีควรเลือกชนิดที/มีระยะครึ/ งชีวิตสันและควร
ใช้ยาในขนาดตํ/าที/สุดก่อนเสมอ อย่างไรก็ตามยาทุกชนิดที/ผสู้ ู งอายุกาํ ลังรับประทานอยูอ่ าจเป็ น
สาเหตุของการหกล้มได้เสมอ (ประเสริ ฐ อัสสันตชัย, 2552)
จะเห็นได้วา่ การหกล้มของผูส้ ู งอายุมีสาเหตุมากมาย ทังจากการเปลี/ยนแปลงตามวัย
โรคและความผิดปกติของร่ างกาย การใช้ยา รวมถึงสิ/ งแวดล้อมที/ผสู้ ู งอายุอาศัยอยู่ นอกจากนี
ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุก็เป็ นสาเหตุหนึ/งของการหกล้ม จึงควรมีการศึกษาเกี/ยวกับ
ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ ทังนีเพราะความกลัวการหกล้มเป็ นสภาวะทางด้านจิตใจที/ตอ้ งใช้
ความละเอียดรอบคอบหรื อเครื/ องมือเฉพาะในการประเมิน ต่างกับปัจจัยทางด้านสิ/ งแวดล้อม
ความผิดปกติของอวัยวะร่ างกาย หรื อการใช้ยาของผูส้ ู งอายุ ซึ/งประเมินได้ง่ายและสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน การประเมินความกลัวการหกล้มจะช่วยเพิ/มความชัดเจนเกี/ยวกับระดับความเสี/ ยง
ของการเกิดการหกล้มของผูส้ ู งอายุได้ และจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่า การเจ็บป่ วย
การใช้ยา ภาวะจิตใจและอารมณ์ของผูส้ ู งอายุมีผลต่อความสามารถในการทรงตัว ทําให้ผสู้ ู งอายุ
เสี/ ยงต่อการหกล้ม ดังนัน ปัจจัยเหล่านีอาจมีความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุได้
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ผลกระทบของการหกล้ม
ผูส้ ู งอายุเป็ นวัยที/มีลกั ษณะของความเปราะบางมากกว่าวัยอื/น ๆ หากเกิดการหกล้มขึน
จะทําให้เกิดผลกระทบได้มาก การฟื นหายจากการบาดเจ็บก็ตอ้ งใช้ระยะเวลามาก หรื อรักษาไม่หาย
เกิดความพิการหรื อภาวะทุพลภาพขึน ซึ/งผลกระทบของการหกล้มสามารถสรุ ปได้ ดังนี
1. ผลกระทบต่อสุ ขภาพกาย
การหกล้มก่อให้เกิดการบาดเจ็บตังแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงขันรุ นแรง เช่น ฟกชํา ถลอก
ตามร่ างกาย ซึ/งการบาดเจ็บเล็กน้อยนีสามารถพบได้ประมาณครึ/ งหนึ/งของการบาดเจ็บจากการ
หกล้มทังหมด การบาดเจ็บเหล่านีอาจไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากนัก แต่หากเป็ นการบาดเจ็บที/
สร้างความเจ็บปวดเรื อรังหรื อการบาดเจ็บรุ นแรง จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากทังต่อตัวผูส้ ู งอายุ
และครอบครัว ผูส้ ู งอายุในชุมชนที/หกล้มประมาณร้อยละ 5-10 มีการบาดเจ็บที/รุนแรง เช่น
กระดูกหัก การบาดเจ็บที/สมองและผิวหนังอย่างรุ นแรง โดยร้อยละ 3.5-6 ของการหกล้มจะทําให้
เกิดกระดูกหัก (ประเสริ ฐ อัสสันตชัย, 2552) บริ เวณที/พบการเกิดกระดูกบ่อย คือ กระดูกข้อสะโพก
(Steinweg, 1997 อ้างถึงใน แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ และคณะ, 2548) เมื/อติดตามกลุ่มผูส้ ู งอายุที/
หกล้มและมีกระดูกข้อสะโพกหักไปเป็ นระยะเวลา 1 ปี พบว่า มีอตั ราการเสี ยชีวติ สู งถึง ร้อยละ
20-30 และร้อยละ 25-75 ของผูส้ ู งอายุกลุ่มนี มีการสู ญเสี ยความสามารถในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวัน (Magaziner et al., 1990 อ้างถึงใน ประเสริ ฐ อัสสันตชัย, 2552) เป็ นเหตุให้ผสู้ ู งอายุเข้าสู่
ภาวะพึ/งพาเร็ วขึน
2. ผลกระทบต่อจิตใจ
ผูส้ ู งอายุที/หกล้มมักมีปัญหาในการลุกเดิน ต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลา ทังที/ไม่
มีความผิดปกติของระบบประสาทหรื อข้อกระดูกใด ๆ กลุ่มอาการนี เรี ยกว่า “กลุ่มอาการภายหลัง
การหกล้ม” (Post-falls Syndrome) อาการนีจะพบมากในผูท้ ี/มีอายุค่อนข้างมาก ซึ/งสามารถรักษาให้
ดีขึนได้ดว้ ยการฟื นฟูสมรรถภาพ ร่ วมกับการส่ งเสริ มสภาวะด้านจิตใจให้มีความเชื/อมัน/ ในตนเอง
(สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล, 2544) ประมาณร้อยละ 50-60 ของผูส้ ู งอายุที/เคยหกล้มจะเกิดความกลัว
การหกล้มและไม่มน/ั ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม (Hadjistavropoulos, Delbaere, & Fitzgerald, 2010)
ผูส้ ู งอายุที/เกิดการบาดเจ็บที/รุนแรงจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าวัยอื/น ๆ และหลังจาก
รับการรักษาพยาบาลแล้ว มักไม่สามารถกลับไปทํางานหรื อดําเนินชีวิตได้ตามปกติ ทําให้ผสู้ ู งอายุ
เกิดความเครี ยด วิตกกังวล ขาดความมัน/ ใจในตนเอง และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ/า เนื/องจาก
ต้องพึ/งพาบุคคลอื/นในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ และกลัวการหกล้มซําอีก การหกล้มและภาวะ
ทุพพลภาพจากการหกล้มยังส่ งผลให้เกิดความเสื/ อมถอยของสมรรถภาพร่ างกาย วิถีการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันและกิจกรรมทางสังคมถูกจํากัด ทําให้ผสู้ ู งอายุตอ้ งถูกแยกออกจากสังคมเกิดปัญหา

15
ทางด้านจิตใจและจิตสังคมตามมา ซึ/งทังหมดมีผลสื บเนื/องต่อระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
(Suzuki et al., 2002)
3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
การหกล้มและการเกิดกระดูกหักนอกจากจะนํามาซึ/งความเจ็บปวด หรื อความทุกข์
ทรมานของผูส้ ู งอายุแล้ว ยังทําให้เกิดการสู ญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่
ในโรงพยาบาล การสู ญเสี ยเวลาการทํางานของญาติ และการดูแลในระยะยาวเมื/อเกิดความพิการ
เป็ นต้น มีการคาดประมาณผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการหกล้มในผูส้ ู งอายุที/ฮ่องกง พบว่า
มีการสู ญเสี ยถึง 71 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี (Chu, Chiu, & Chi, 2008 อ้างถึงใน ประเสริ ฐ
อัสสันตชัย, 2552) การศึกษาในสหรัฐอเมริ กา ปี ค.ศ.2000 พบผูส้ ู งอายุที/เสี ยชีวติ จากการหกล้ม
จํานวน 10,300 ราย สู ญเสี ยค่ารักษาพยาบาลเป็ นจํานวน 200 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และผูส้ ู งอายุที/
หกล้มแต่ไม่เสี ยชีวติ มีจาํ นวน 2.6 ล้านราย สู ญเสี ยค่ารักษาพยาบาลเป็ นจํานวน 19,000 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (Steven, Corso, Finkeistein, & Miller, 2006 อ้างถึงใน ประเสริ ฐ อัสสันตชัย, 2552)
จะเห็นได้วา่ ปั ญหาการหกล้มนันก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูส้ ู งอายุและครอบครัว ทังด้าน
ร่ างกาย จิตใจ จิตสังคม คุณภาพชีวติ และภาวะเศรษฐกิจ ดังนัน ปัญหาเกี/ยวกับการหกล้มของ
ผูส้ ู งอายุจึงควรได้รับการศึกษา ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุเป็ นประเด็นหนึ/งที/เกี/ยวข้องกับ
การหกล้มและยังไม่มีการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที/จะศึกษาเพื/อให้ได้มาซึ/งข้อมูลเกี/ยวกับระดับของ
ความกลัวการหกล้ม และปัจจัยที/สัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม ซึ/งข้อมูลที/จะได้จากการศึกษา
ครังนี สามารถใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานที/สาํ คัญในการวางแผนพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาล เพื/อลด
ระดับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ ซึ/งจะส่ งผลสื บเนื/องให้ความเสี/ ยงของการหกล้มนันลดตํ/าลง

ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ
ความหมาย
ความกลัวเป็ นความรู้สึกไม่อยากประสบสิ/ งที/ไม่ดีแก่ตวั เช่น กลัวบาป กลัวถูกติเตียน
รู้สึกหวาด เพราะคาดว่าจะประสบภัย เช่น กลัวเสื อ กลัวไฟไหม้ (พจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
ความกลัวเป็ นความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่แน่ใจ หวาดกลัว เป็ นการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ที/รับรู้วา่ คุกคามหรื อเป็ นอันตรายต่อตนเอง (สารภี กาญจนาโรจน์พนั ธ์, 2548)
ความกลัวจึงเป็ นการตอบสนองทางด้านความคิดต่อสิ/ งที/คาดว่าจะเป็ นอันตราย หรื อ
เกิดผลไม่ดีกบั ตัวเอง จนเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่แน่ใจ ปั/ นป่ วนใจ ทําให้ร่างกายพร้อมที/จะ
หลบหรื อหลีกหนีส/ิ งเหล่านัน
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ความกลัวการหกล้ม หมายถึง ความไม่กล้าที/จะยืนหรื อเดิน เนื/องจากกลัวผลที/อาจ
จะเกิดขึน (Bhala et al., 1982)
ความกลัวการหกล้ม หมายถึง การขาดความมัน/ ใจหรื อไม่เชื/อในความสามารถของ
ตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันโดยไม่เกิดการหกล้ม (Tinetti et al., 1990)
ความกลัวการหกล้ม หมายถึง การสู ญเสี ยความมัน/ ใจในการเคลื/อนไหวร่ างกาย
(Hill, Schwarz, Kalogeropoulos, & Gibson, 1996)
ความกลัวการหกล้ม หมายถึง ความรู้สึกกลัวหรื อไม่มน/ั ใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
โดยปราศจากการหกล้ม (พิมวริ นทร์ ลิมสุ ขสันต์, 2551)
สําหรับการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ให้คาํ จํากัดความของความกลัวการหกล้ม คือ การรับรู้ระดับ
ของความมัน/ ใจของผูส้ ู งอายุในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอย่างปลอดภัยโดยไม่หกล้ม
โรคกลัว
ความกลัวเป็ นอารมณ์หนึ/งของบุคคล ซึ/งหากมีระดับเพิ/มมากโดยไม่มีเหตุผล และไม่
เหมาะสมกับสิ/ งที/มากระตุน้ จะทําให้เกิดปัญหาสุ ขภาพจิตที/เรี ยกว่า โรคกลัว (Phobia) ซึ/งสามารถ
จําแนกได้ดงั นี (รัตนา สายพานิชย์ และสุ วรรณี พุทธิศรี , 2548)
1. โรคกลัวสถานที/หรื อสถานการณ์ (Agoraphobia) คือ กลัวสถานที/หรื อเหตุการณ์ซ/ ึง
ตนเองคิดว่าอาจไม่มีคนช่วยเหลือ หรื ออึดอัดใจมากเมื/อตนเองอยูใ่ นลักษณะที/ช่วยตนเองไม่ได้
เช่น กลัวการออกนอกบ้านคนเดียวหรื ออยูบ่ า้ นคนเดียว กลัวการไปในที/ชุมชน ศูนย์การค้า
หรื อการขึนรถประจําทาง จึงต้องมีคนไปด้วยเสมอ (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2545) ทําให้เกิดความ
วิตกกังวล หลีกเลี/ยงสถานที/หรื อสถานการณ์ที/คาดว่าการหนีและการขอความช่วยเหลือกระทํา
ได้ยาก หรื อไม่สามารถกระทําได้ (วุฒิชยั บุณยฤธี และมานิต ศรี สุรภานนท์, 2542) สาเหตุของ
ภาวะนีเกิดจากความต้องการพึ/งพาคนอื/นซึ/งซ่อนไว้ในส่ วนที/เป็ นจิตไร้สาํ นึก แม้วา่ ภายนอกจะดู
เข้มแข็งแต่จิตใจก็ตอ้ งการความช่วยเหลือ โรคกลัวนีมักเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กที/ขาด
ความอบอุ่นหรื อถูกปกป้ องมากเกินไป (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2545)
2. โรคกลัวสังคม (Social Phobia) คือ กลัวสถานการณ์ที/ตนเองตกเป็ นเป้ าสายตาของ
ผูอ้ ื/น หรื อกลัวว่าจะทําอะไรที/ทาํ ให้ตนเองต้องเสี ยหน้า เช่น กลัวการพูดในที/ประชุม กลัวคนมอง
เวลาเขียนหนังสื อจนเกิดอาการมือสั/น สาเหตุของโรคกลัวนีเกิดจากประสบการณ์วยั เด็กที/มีความ
บกพร่ องด้านสัมพันธภาพกับพ่อแม่และบุคคลอื/น เป็ นผลให้บุคลิกภาพมีพฒั นาการบางอย่าง
ไม่มน/ั คง และขาดประสบการณ์ดา้ นสังคม (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2545)
3. โรคกลัวเฉพาะอย่าง (Specific Phobia) เดิมเรี ยกว่า Simple Phobia มีลกั ษณะพิเศษคือ
มีความกลัวที/รุนแรงไม่มีเหตุผลต่อสิ/ งใดสิ/ งหนึ/ง กิจกรรมหรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ/ง ผูท้ ี/
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กลัวเฉพาะอย่างมักจะเกิดความวิตกกังวลล่วงหน้าต่อสิ/ งที/เขาจะต้องเผชิญ และจะพยายามทุกสิ/ ง
ทุกอย่างเพื/อหลีกเลี/ยงสิ/ งที/กลัว โรคกลัวเฉพาะอย่างที/พบบ่อย คือ กลัวสัตว์ เช่น กลัวสุ นขั งู แมลง
หรื อกลัวหนู กลัวสถานการณ์บางอย่าง เช่น การอยูใ่ นที/แคบ กลัวการเดินทางโดยเครื/ องบิน
และกลัวสิ/ งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น กลัวพายุ กลัวความสู ง หรื อกลัวนํา (มาโนช หล่อตระกูล,
2546) สาเหตุเกิดจากปัจจัยด้านจิตใจ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ (Cognitive Theory) เชื/อว่า ความกลัวนีมี
ความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ที/รุนแรง (Traumatic Events) เช่น กลัวที/สูง เพราะเคยตกจากที/สูง
แต่ทฤษฎีการเรี ยนรู้ยงั ไม่สามารถอธิบายความกลัวได้ทุกอย่าง ส่ วนสาเหตุทางด้านชีวภาพเชื/อว่า
คนที/กลัวอาจจะมีการหลัง/ ของนอร์ อิพิเนฟริ น (Norepinephrine) หรื ออิพิเนฟริ น (Epinephrine)
มากกว่าคนปกติ นอกจากนีสารโดปามีน (Dopamine) ก็อาจเป็ นสาเหตุของโรคนีได้ (รัตนา
สายพานิชย์ และสุ วรรณี พุทธิศรี , 2548)
ดังนัน ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุจึงควรได้รับการประเมินและจัดการแก้ไข
ให้ลดระดับลง เพื/อป้ องกันการเกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตหรื อโรคกลัวที/อาจตามมา
อุบัติการณ์ของความกลัวการหกล้ม
จากการทบทวนวรรณกรรมที/เกี/ยวข้องกับความกลัวการหกล้มพบว่า ผูส้ ู งอายุที/อาศัย
อยูใ่ นชุมชนมีอตั ราของความกลัวการหกล้มค่อนข้างสู ง กล่าวคือ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาพบ
ผูส้ ู งอายุเพศหญิงกลัวการหกล้มร้อยละ 36.2 (Boyd & Stevens, 2009) ประเทศเนเธอร์ แลนด์พบ
ผูท้ ี/มีอายุตงแต่
ั 70 ปี ขึนไปกลัวการหกล้ม ร้อยละ 54.3 (Zijlstra et al., 2007) ประเทศจีนพบ
ผูท้ ี/มีอายุระหว่าง 65-70 ปี กลัวการหกล้ม ร้อยละ 29.6 (Rochat et al., 2010) ประเทศโคลัมเบีย
พบผูท้ ี/มีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไปกลัวการหกล้ม ร้อยละ 83.3 (Curcio et al., 2009) และในประเทศ
อิตาลีพบผูท้ ี/มีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไปกลัวการหกล้มเกือบร้อยละ 50 (Deshpande et al., 2008)
ส่ วนในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเกี/ยวกับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ แต่ขอ้ มูลที/ได้จาก
การศึกษาเรื/ องปัจจัยทํานายการหกล้มของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนจังหวัดปทุมธานี พบว่า
ผูส้ ู งอายุกลัวการหกล้ม ร้อยละ 10.67 โดยร้อยละ 62.5 ของผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มเป็ นผูท้ ี/เคย
หกล้มมาก่อน (พิมวริ นทร์ ลิมสุ ขสันต์, 2551) และมีอีกหนึ/งผลงานที/ศึกษาผูส้ ู งอายุในจังหวัด
ขอนแก่น ซึ/งเป็ นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนร่ วมกับการสัมภาษณ์ในชุมชน โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มที/ได้รับการวินิจฉัยว่าหกล้มกับกลุ่มที/ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคอื/น ๆ ผลการศึกษาพบว่า
่มมีความกลัวการหกล้มค่อนข้างสู ง คือ ร้อยละ 95 ในกลุ่มที/ได้รับการวินิจฉัยว่า
ผูส้ ู งอายุทงสองกลุ
ั
หกล้ม และร้อยละ 84.4 ในกลุ่มที/ได้รับการวินิจฉัยอื/น (เปรมกมล ขวนขวาย, 2550)
จะเห็นได้วา่ ผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนมีสถิติของความกลัวการหกล้มสู ง โดยเฉพาะ
กลุ่มที/มีประวัติการหกล้มมาก่อน ซึ/งสถิติในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปตามบริ บท
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ทางสังคมที/แตกต่างกัน ดังนัน สถิติและข้อมูลเกี/ยวกับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยู่
ในชุมชนของประเทศไทย จึงควรได้รับการศึกษา
แนวคิดเกีย วกับความกลัวการหกล้ม
แนวคิดของบาลา (Bhala)
ความกลัวการหกล้มได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็ นครังแรกโดย Bhala et al. (1982)
โดยพบว่ามีผปู้ ่ วยจํานวน 6 รายในช่วงเวลา 2 ปี ที/เข้ารับบริ การในแผนกกายภาพบําบัดของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ/งในประเทศสหรัฐอเมริ กา กลัวการยืนหรื อเดินทัง ๆ ที/ไม่มีความผิดปกติ
ด้านการเดิน และเมื/อประเมินความผิดปกติทางจิตพบว่า บุคคลเหล่านีไม่มีความผิดปกติทางจิต
แต่อย่างใด เขาจึงสรุ ปไว้วา่ ความกลัวการหกล้มนีเป็ นเพียงอารมณ์หนึ/ง ซึ/งเป็ นการตอบสนองต่อสิ/ ง
ที/เป็ นอันตรายหรื อคิดว่าเป็ นอันตรายต่อชีวติ โดยมีอาการแสดง คือ หัวใจเต้นเร็ ว ตัวสั/น หน้าซีด
เหงื/อออกตัวเย็น รู ม่านตาขยาย ความดันโลหิ ตสู ง หายใจเร็ ว และอาจมีปัสสาวะหรื ออุจจาระราด
นอกจากนียังมีการเปลี/ยนแปลงทางชีวเคมี คือ กรดไขมันในเลือดมีความเข้มข้นขึน การหลัง/
อะดรี นาลีน (Adrenaline) และนอร์ อะดรี นาลีน (Nor-adrenaline) เพิ/มสู งขึน
ความกลัวการหกล้ม (Ptophobia) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก โดยเติมคําว่า Pto หน้าคําว่า
Phobia ซึ/งคําว่า Pto หมายถึง การหกล้ม (Ptosis) ส่ วนคําว่า Phobia หมายถึง โรคกลัว
ความกลัวการหกล้ม (Ptophobia) จึงหมายถึง ปฏิกิริยาการกลัวต่อการยืนหรื อการเดิน ซึ/ง Bhala
et al. (1982) เชื/อว่า ความกลัวการหกล้มนีเป็ นเพียงอารมณ์หนึ/งซึ/งไม่ใช่โรคกลัว สามารถปรับแก้
และลดได้ดว้ ยวิธีกายภาพบําบัด เขาจึงสรุ ปข้อแตกต่างระหว่างโรคกลัวกับความกลัวการหกล้มไว้
ดังตารางที/ 2-1
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ตารางที/ 2-1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโรคกลัวกับความกลัวการหกล้ม
โรคกลัว (Agoraphobia)
โรคกลัวสถานที/ สถานการณ์
หรื อฝูงชน
พบได้ทว/ั ไป แต่พบมากในเพศหญิง

ความกลัวการหกล้ม (Ptophobia)
ภาวะกลัวการหกล้มเมื/อต้องยืน หรื อ
คําจํากัดความ
เดิน
อุบตั ิการณ์
ไม่สามารถระบุความแตกต่างระหว่าง
เพศได้
ช่วงอายุที/พบ
พบมากในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น หรื อ
เกิดได้ทุกช่วงวัย แต่พบมากในวัย
ช่วงอายุ 18-35 ปี
ผูส้ ู งอายุ
สาเหตุ
เป็ นความผิดปกติทางจิตที/ไม่สามารถ เป็ นปฏิกิริยาความกลัวโดยทัว/ ๆ ไป
ระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน แต่สัมพันธ์ สัมพันธ์กบั ประสบการณ์การหกล้ม
กับภาวะสุ ขภาพจิต และอุปนิสัยส่ วน และเงื/อนไขที/บุคคลสร้างขึน
บุคคล
อาการ
มีอาการแสดงที/หลากหลาย
ไม่มีอาการแสดงรุ นแรงทาง
แตกต่างกัน โดยมีอาการแสดงทาง
จิตประสาท
จิตประสาท เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า
และมีความผิดปกติของบุคลิกภาพ
ส่ วนบุคคล
การรักษา
ใช้เวลายาวนาน และมักไม่ค่อยเห็น ช่วงระยะเวลาหนึ/งและประสบ
ผลสําเร็ จชัดเจน
ผลสําเร็ จได้ง่าย
การพยากรณ์โรค กลับเป็ นซําได้ง่าย
ไม่สามารถระบุได้
แนวคิดของติเนตติ (Tinetti)
Tinetti et al. (1990) เป็ นผูพ้ ฒั นาเครื/ องมือในการวัดความกลัวการหกล้ม (Fall Efficacy
Scale, FES) โดยให้ความหมายว่าบุคคลที/กลัวการหกล้ม หมายถึง บุคคลที/มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองตํ/า หรื อไม่เชื/อในความสามารถของตนเองในการหลีกเลี/ยงการหกล้มขณะปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันปกติ และกิจกรรมที/มีความเสี/ ยงต่อการหกล้ม ซึ/งแนวคิดนีมีรากฐานมาจากทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถของตนเองของ อัลเบริ ต แบนดูรา (Albert Bandura) เครื/ องมือนีได้รับ
การยอมรับอย่างมากในปัจจุบนั และนิยมนําไปใช้เป็ นต้นแบบในการปรับปรุ งพัฒนาเครื/ องมือวัด
ความกลัวการหกล้ม (Moore & Ellis, 2008)
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ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1997) เชื/อว่า
ความคาดหวังความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) เป็ นตัวกําหนดการแสดงออก
ของพฤติกรรมของบุคคล ซึ/งความคาดหวังนี เรี ยกว่า “การรับรู้ความสามารถของตนเอง”
(Perceived Self-efficacy) ซึ/งการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การตัดสิ นหรื อความเชื/อมัน/
ในความสามารถของตนเองที/จะกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายที/กาํ หนดไว้ บุคคลสองคน
ที/มีความสามารถไม่ต่างกันอาจแสดงออกในพฤติกรรมที/มีคุณภาพแตกต่างกันได้ หากบุคคล
สองคนนีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองที/แตกต่างกัน ในคนคนเดียวกันก็เช่นกันถ้ารับรู้
ความสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้
แตกต่างกัน การรับรู้ความสามารถของคนเรานันไม่ตายตัวหากแต่ยดื หยุน่ ตามสภาพการณ์
ดังนัน สิ/ งที/จะกําหนดประสิ ทธิภาพของการแสดงพฤติกรรม จึงขึนอยูก่ บั การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในสภาวะนัน ๆ นัน/ เอง กล่าวคือ บุคคลที/เชื/อว่าตนเองมีความสามารถก็จะพยายามแสดง
ความสามารถนันออกมาอย่างเต็มที/ ไม่ทอ้ ถอยง่าย ๆ จนประสบความสําเร็ จในที/สุด
การรับรู้ ความสามารถของตนเองของบุคคล
การรับรู้ความสามารถของบุคคลนันจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยขึนอยูก่ บั ปัจจัย
ต่าง ๆ ดังนี (Bandura, 1997)
1. ความยากง่ายของพฤติกรรม (Level)
ความยากง่ายของพฤติกรรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อความยากง่าย
ของพฤติกรรมที/จะปฏิบตั ิ บุคคลใดที/คิดว่าพฤติกรรมนันเป็ นสิ/ งที/ง่ายและตนเองมีความสามารถ
ที/จะกระทําได้ จะส่ งผลให้บุคคลนันเกิดความมัน/ ใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรม แต่หากบุคคลคิดว่า
พฤติกรรมนันเป็ นสิ/ งที/ยากและเกินกว่าความสามารถของตนเอง จะทําให้บุคคลนันขาดความมัน/ ใจ
และหลีกเลี/ยงที/จะปฏิบตั ิพฤติกรรมดังกล่าว
2. ความแข็งแกร่ งของบุคคล (Strength)
ความแข็งแกร่ งของบุคคล เป็ นการประเมินกําลังความสามารถของตนเอง หากบุคคล
คิดว่าตนเองมีความสมบูรณ์แข็งแรง จะเกิดความเชื/อมัน/ ว่าตนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมนัน ๆ ได้
และหากบุคคลประเมินว่าพฤติกรรมหรื อสถานการณ์นนไม่
ั ยากเกินกว่าความสามารถของตนเอง
บุคคลนันจะเกิดความพยายามในการปฏิบตั ิกิจกรรมเหล่านันอย่างเต็มความสามารถ
3. ความเชื/อมโยงประสบการณ์ (Generality)
เมื/อบุคคลประสบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที/มีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ที/เคย
ประสบความสําเร็ จในอดีตมาก่อน จะทําให้บุคคลพยายามเชื/อมโยงประสบการณ์และทักษะเดิม
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ที/มีอยู่ เพื/อนําไปใช้ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมในประสบการณ์ใหม่นนั และจะเกิดมีความมัน/ ใจใน
ความสามารถของตนเองต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมนัน ๆ
แหล่งทีม าและการพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคลมีแหล่งที/มาและการพัฒนามาจาก
สิ/ งต่าง ๆ ดังนี (Bandura, 1997)
1. ประสบการณ์ที/ประสบความสําเร็ จ (Enactive Mastery Experience)
หมายถึง ประสบการณ์โดยตรงของบุคคลที/ประสบความสําเร็ จในการปฏิบตั ิพฤติกรรม
ด้วยตนเอง การกระทําที/ประสบความสําเร็ จด้วยตนเองหลาย ๆ ครัง จะส่ งผลให้บุคคลรับรู้
ความสามารถของตนเองเพิ/มมากขึน ทําให้บุคคลมีความพยายามที/จะกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ
แม้จะต้องพบกับอุปสรรคหรื อความล้มเหลวในบางครัง แต่ก็จะไม่มองว่าความล้มเหลวนันเกิดจาก
ตนเองไม่มีความสามารถ แต่คิดว่าอาจเกิดมาจากปัจจัยอื/น ๆ เช่น ความพยายามไม่เพียงพอหรื อ
สถานการณ์ไม่เอืออํานวย ซึ/งต่างกับบุคคลที/ประสบความล้มเหลวในการกระทํากิจกรรมอยูเ่ สมอ
บุคคลเหล่านีจะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํ/าหรื อลดลง อย่างไรก็ตามบุคคลสามารถ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองได้ โดยการส่ งเสริ มและฝึ กให้บุคคลมีทกั ษะที/เพียงพอ
ในการกระทําพฤติกรรมให้สาํ เร็ จ ร่ วมกับการทําให้บุคคลรับรู้วา่ ตนเองมีความสามารถที/จะกระทํา
พฤติกรรมนัน ๆ ได้ เพื/อให้เกิดความพยายามที/จะทํางานและไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคจนประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ/งการประสบความสําเร็ จนันอาจเกี/ยวข้องกับ
1.1 ความรู้พนฐานของบุ
ื
คคล (Preexisting Self-knowledge Structures)
ความรู้ทาํ ให้เกิดความสามารถในการเผชิญกับสิ/ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
และช่วยให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ สั/งสมประสบการณ์เพื/อใช้ในการจัดการสถานการณ์ ความรู้จึงมี
ส่ วนเกี/ยวข้องกับการประสบความสําเร็ จของบุคคล
1.2 การประเมินความยากของเหตุการณ์ (Difficulty and Contextual Factors in the
Diagnosticity of Performance Information)
ความรู้สึกว่าประสบความสําเร็ จนันขึนอยูก่ บั การประเมินค่าความยากง่ายของ
เหตุการณ์ของแต่ละบุคคล หากบุคคลคิดว่าเหตุการณ์ที/ประสบอยูน่ นเป็
ั นเรื/ องง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทาํ ได้
เมื/อสามารถกระทําได้เสร็ จสิ นลงก็อาจไม่รู้สึกว่าประสบความสําเร็ จ ในทางตรงกันข้ามหากคิดว่า
เหตุการณ์นนยากลํ
ั
าบากเมื/อตนเองสามารถกระทําได้ จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจรับรู้วา่ ตนเอง
มีความสามารถและรู้สึกประสบความสําเร็ จในเหตุการณ์นนั ๆ
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1.3 การใช้ความพยายาม (Effort Expenditure)
การต้องใช้ความพยายามในการปฏิบตั ิกิจกรรมอนุมานได้วา่ เหตุการณ์นนมี
ั ความ
ยากลําบากต่อการปฏิบตั ิ ในเด็กเล็กความพยายามหมายถึงการต้องใช้ความสามารถมาก ๆ แต่ใน
ผูใ้ หญ่การใช้ความพยายาม หมายถึง การต้องออกแรงมากในการปฏิบตั ิเพื/อที/จะประสบความสําเร็ จ
โดยไม่ตอ้ งใช้ความสามารถมากนัก ความสามารถและความพยายามมีผลร่ วมกันต่อการตัดสิ นใจ
กระทําของบุคคล หลายคนเชื/อว่าความพยายามช่วยทําให้ความสามารถเพิ/มขึน และบางคนก็เชื/อว่า
ความพยายามเป็ นตัวชดเชยข้อจํากัดของความสามารถ ดังนัน การใช้ความพยายามจึงมีส่วน
เกี/ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองตามแนวคิดของแต่ละบุคคล
1.4 การเลือกจดจําความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว (Selective Self-monitoring and
Reconstruction of Enactive Experiences) การจดจําความสําเร็ จจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองสู ง
2. การเห็นตัวแบบหรื อประสบการณ์ของผูอ้ ื/น (Vicarious Experience)
การสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที/มีความซับซ้อนและได้รับผลที/พึงพอใจ จะทําให้
ผูท้ ี/สังเกตฝึ กความรู้สึกว่าตนเองก็สามารถที/จะประสบความสําเร็ จได้ ถ้าพยายามจริ งและไม่ยอ่ ท้อ
การให้ดูตวั แบบที/มีลกั ษณะคล้ายกับตนเอง จะสามารถช่วยลดความกลัวในการปฏิบตั ิกิจกรรมของ
บุคคลได้ ตัวแบบมี 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแบบที/เป็ นบุคคลจริ ง (Self-modeling) เป็ นตัวแบบที/บุคคลได้มีโอกาสสังเกต
และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ลักษณะของตัวแบบควรเป็ นบุคคลที/มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับผูส้ ังเกต เช่น
อายุ เพศ เชื อชาติ ฐานะเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนีควรจะมีทศั นคติ ความสามารถใกล้เคียงกับ
ผูส้ ังเกต เพราะจะทําให้ผสู้ ังเกตเกิดความมัน/ ใจว่าพฤติกรรมที/ตวั แบบแสดงนันมีความเหมาะสม
และตนเองสามารถที/จะกระทําได้เนื/องจากมีความคล้ายคลึงกับตนเอง
2.2 ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) เป็ นตัวแบบที/เสนอผ่านสื/ อต่าง ๆ
เช่น โทรทัศน์ วีดีทศั น์ และการ์ตูน เป็ นต้น การเสนอตัวแบบด้วยวิธีนีจะสามารถเตรี ยมเรื/ องราว
ของตัวแบบได้ สามารถเน้นจุดสําคัญของพฤติกรรมที/ตอ้ งการได้ สามารถนําไปใช้กบั กลุ่มบุคคล
จํานวนมากและในสถานที/ต่าง ๆ ได้
3. การใช้คาํ พูดชักจูง (Verbal Persuation)
เป็ นการบอกด้วยคําพูดว่าบุคคลนันมีความสามารถที/จะประสบความสําเร็ จได้
เป็ นวิธีการที/ง่ายใช้กนั ทัว/ ไป คําพูดที/ใช้จะเป็ นลักษณะที/ชกั จูง แนะนํา อธิบาย และชื/นชม ทําให้เกิด
กําลังใจ แต่การใช้คาํ พูดชักจูงนันไม่ค่อยจะได้ผลนักหรื อมีผลในระยะสัน ๆ ต่อการพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ถ้าจะให้ได้ผลดีควรจะใช้ร่วมกับวิธีการทําให้บุคคลมีประสบการณ์ของ
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ความสําเร็ จ ซึ/งอาจต้องค่อย ๆ สร้างความสามารถให้กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จนเกิด
ความสําเร็ จตามลําดับขันตอนพร้อมทังใช้คาํ พูดชักจูงร่ วมด้วย
4. สภาวะด้านร่ างกายและอารมณ์ (Physiological and Affective State)
สภาวะทางด้านร่ างกายและอารมณ์มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง บุคคลที/มี
ภาวะสุ ขภาพดี ร่ างกายแข็งแรงจะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสู ง หากบุคคลมีร่างกายที/
อ่อนแอหรื อมีการเจ็บป่ วย ปวด เหนื/อยล้า หรื อไม่สุขสบาย จะส่ งผลให้บุคคลมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองลดลง ส่ วนสภาวะทางด้านอารมณ์นนั อารมณ์ทางด้านบวก เช่น
ความพึงพอใจ ความสุ ขใจ ความมีคุณค่าในตนเอง จะส่ งผลให้บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพิ/มขึน ในทางตรงกันข้ามอารมณ์ทางด้านลบ เช่น ความเครี ยด ความกลัว ความวิตกกังวล จะมี
ผลให้การรับรู้ความสามารถตนเองลดลง หรื อทําให้บุคคลหลีกเลี/ยงการกระทําพฤติกรรม
จากแนวคิดเกี/ยวกับความกลัวการหกล้มของ Bhala et al. (1982) และ Tinetti et al.
(1990) สรุ ปได้วา่ ความกลัวการหกล้มเป็ นอารมณ์หนึ/งที/ไม่กล้ายืนหรื อเดิน เพราะคิดว่าเป็ นสิ/ งที/
อันตรายต่อตนเอง มักพบมากในวัยผูส้ ู งอายุที/เคยเกิดการหกล้มมาก่อน ซึ/งความกลัวการหกล้มนี
ไม่ใช่ภาวะโรคจิตแต่อย่างใด และสามารถปรับแก้หรื อลดความกลัวได้ดว้ ยวิธีการฟื นฟูกายภาพ
บําบัด ส่ วนการประเมินความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุนนั ทําได้โดยประเมินระดับการรับรู้
ความสามารถตนเองของผูส้ ู งอายุ ในการหลีกเลี/ยงการหกล้มขณะปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันปกติและ
กิจกรรมที/มีความเสี/ ยงต่อการหกล้ม ซึ/งความกลัวในเรื/ องใด ๆ ของบุคคล หากมีระดับที/สูงและไม่
สัมพันธ์กบั สิ/ งที/มากระตุน้ จะเกิดเป็ นโรคกลัวและเกิดพฤติกรรมการหลีกหนีส/ิ งที/กลัว ดังนัน
ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุจึงควรได้รับการประเมินเพื/อวางแผนป้ องกันการจํากัดพฤติกรรม
และส่ งเสริ มความมัน/ ใจของผูส้ ู งอายุในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
การประเมินความกลัวการหกล้ม
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความกลัวการหกล้มสามารถประเมินได้จากการ
สัมภาษณ์และแบบประเมินต่าง ๆ ซึ/งพอสรุ ปได้ดงั นี
1. การสอบถามโดยตรง (Silverton & Tideiksaar, 1989 cited in Jung, 2008)
เป็ นการประเมินความกลัวการหกล้ม โดยสอบถามความรู้สึกของผูต้ อบโดยตรงว่า “กลัวหรื อไม่
กลัวการหกล้ม” ซึ/งข้อดีของการประเมินด้วยวิธีนี คือ สะดวก รวดเร็ ว และใช้เวลาน้อย
ในการประเมิน แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดย่อยตามลักษณะของคําตอบ ได้แก่
1.1 ตอบว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” ซึ/งคําตอบในลักษณะนีมีขอ้ จํากัด คือ ไม่สามารถบอก
ได้วา่ ผูต้ อบมีระดับของความกลัวการหกล้มมากน้อยเพียงใด
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1.2 คําตอบที/ระบุถึงระดับของความกลัว ซึ/งมี 2 ชนิด ได้แก่ คําตอบที/มีการตอบ
4 ระดับ และ 5 ระดับ ตังแต่ระดับน้อยสุ ด คือ ไม่กลัวเลย จนถึงกลัวมากที/สุดตามลําดับ 1-4 หรื อ
1-5 ทําให้ได้ขอ้ มูลที/ละเอียดขึนว่ามีความกลัวการหกล้มมากน้อยเพียงใด
2. แบบประเมิน Falls-efficacy Scale (FES)
เป็ นการประเมินความกลัวการหกล้ม ของ Tinetti et al. (1990) ซึ/งมีแนวคิดมาจากทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ซึ/งให้คาํ จํากัดความของความกลัวการหกล้ม
ไว้วา่ บุคคลที/กลัวการหกล้ม หมายถึง บุคคลที/มีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํ/า หรื อไม่เชื/อใน
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี/ยงการหกล้มขณะปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันปกติ และกิจกรรม
ที/มีความเสี/ ยงต่อการหกล้ม แบบประเมินนีประกอบด้วยคําถาม 10 ข้อ ซึ/งสอบถามเกี/ยวกับระดับ
ความมัน/ ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวันอย่างปลอดภัยไม่เกิดการหกล้ม กิจกรรม
ที/สอบถามนันเป็ นกิจวัตรประจําวันพืนฐาน 10 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น การอาบนํา การหยิบของที/อยู่
เหนือระดับศีรษะ การเดินรอบ ๆ บ้าน การเตรี ยมอาหาร การลุกจากเตียง การปิ ดเปิ ดประตู การรับ
โทรศัพท์ และการลุกนัง/ จากเก้าอี เป็ นต้น แต่ละข้อคําถามมีระดับของคําตอบเริ/ มจาก 1-10 โดย
1 หมายถึง มีความมัน/ ใจมาก และ 10 หมายถึง มีความมัน/ ใจน้อย ตามลําดับ คะแนนรวมมีค่าตังแต่
10-100 คะแนน การแปลผลคะแนน คือ ค่าคะแนนที/มาก หมายถึง มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในระดับตํ/า หากประเมินแล้วได้คะแนนรวมสู งกว่า 70 คะแนน ถือว่า บุคคลนันกลัว
การหกล้ม (Tinetti et al., 1990)
Tinetti และคณะได้นาํ แบบประเมินนีไปทดลองใช้กบั ผูส้ ู งอายุที/การรับรู้ปกติ และมี
ความสามารถในการดูแลตนเองพบว่า คุณภาพของเครื/ องมือนีมีค่าความเที/ยง (Reliability) จากการ
ตรวจสอบด้วยค่าสัมประสิ ทธิvแอลฟาครอนบาค (Cronbach,s Alpha) เท่ากับ .90 และค่าความคงที/
(Stability) จากการตรวจสอบด้วยวิธีการวัดซํา (Test-retest Method) พบค่าสัมประสิ ทธิvสหสัมพันธ์
เท่ากับ .71 แบบประเมินนีได้รับการยอมรับอย่างมากในปั จจุบนั และนิยมนําไปใช้เป็ นต้นแบบ
ในการปรับปรุ งพัฒนาเครื/ องมือวัดความกลัวการหกล้ม (Moore & Ellis, 2008)
3. Amended Falls-efficacy Scale (amFES)
เป็ นแบบประเมินความกลัวการหกล้มที/ Buchner et al. (1993) ดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมิน FES ของ Tinetti et al. (1990) แบบประเมินนีพัฒนาขึนเพื/อใช้ในการศึกษาผูส้ ู งอายุที/
เจ็บป่ วยและมีลกั ษณะของความเปราะบาง โดยเปลี/ยนข้อความของคําถาม จากคําว่า “มัน/ ใจ
เพียงใด” (How Confident) มาเป็ นคําว่า “กลัวการหกล้มมากเพียงใด” (How Concerned) ใน
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน 10 กิจกรรมภายในบ้าน เช่น การลุกนัง/ จากเก้าอี การเตรี ยมอาหาร
อย่างง่าย ๆ เป็ นต้น ส่ วนคําตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ 1-4 เรี ยงลําดับจากน้อย
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ไปมาก เหมาะสําหรับผูส้ ู งอายุเพราะง่ายต่อการตอบและการให้คะแนน แตกต่างจากแบบประเมิน
ต้นฉบับที/มีการให้คะแนนคําตอบมากถึง 10 ระดับ ความหมายของระดับคะแนน คือ คะแนน
1 หมายถึง ไม่กลัวการหกล้มเลย คะแนน 2 หมายถึง กลัวการหกล้มเล็กน้อย คะแนน 3 หมายถึง
กลัวการหกล้มปานกลาง และคะแนน 4 หมายถึง กลัวการหกล้มมาก จากการทบทวนงานวิจยั
อย่างเป็ นระบบของ Moore and Ellis (2008) ในเรื/ องเกี/ยวกับเครื/ องมือที/ใช้ในการประเมินความกลัว
การหกล้ม พบว่า นับตังแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 เป็ นต้นมา ไม่มีการศึกษาใดเลยที/นาํ แบบ
ประเมินนีไปใช้และไม่ได้ชีแจงเหตุผลใดไว้
4. Revised Falls-efficacy Scale (rFES)
เป็ นแบบประเมินที/ดดั แปลงจาก FES ฉบับเดิม (Tinetti et al., 1990) ลักษณะข้อคําถาม
เป็ นการถามความมัน/ ใจในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเช่นเดิม ระดับของคะแนนคําตอบเริ/ มต้นที/
0 คือ ไม่มน/ั ใจเลย จนกระทัง/ ถึง 10 คือ มัน/ ใจมากที/สุด ตามลําดับ ซึ/งการให้คะแนนนีต่างกับ FES
ฉบับเดิม กล่าวคือ ระดับคะแนนรวมสู ง หมายถึง มีความมัน/ ใจมากที/จะปฏิบตั ิกิจกรรมโดยไม่เกิด
การหกล้มหรื อไม่กลัวการหกล้ม ในขณะที/คะแนนรวมตํ/า หมายถึง มีความมัน/ ใจน้อยในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมโดยไม่เกิดการหกล้มหรื อกลัวการหกล้มนัน/ เอง พบมีการศึกษาจํานวนน้อยที/นาํ แบบ
ประเมินนีไปใช้ (Moore & Ellis, 2008)
5. The Modified Falls Efficacy Scale (MFES)
เป็ นแบบประเมินความกลัวการหกล้มที/ Hill et al. (1996) ได้ดดั แปลงมาจาก FES โดย
เพิ/มข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ เพื/อให้ครอบคลุมกิจวัตรประจําวันภายนอกบ้านของผูส้ ู งอายุ ซึ/งอาจมี
ผลต่อระดับความกลัวการหกล้ม ได้แก่ กิจกรรมการใช้บริ การขนส่ งสาธารณะ การข้ามถนน
การทําสวนเล็ก ๆ น้อย ๆ และการใช้บนั ไดภายในบริ เวณบ้าน ส่ วนระดับคะแนนคําตอบมี 10 ระดับ
และเป็ นแผนภาพแสดงระดับ (Visual Analog) โดยเริ/ มจาก 0 คือ ไม่มน/ั ใจ 5 คือ มัน/ ใจปานกลาง
และ 10 คือ มัน/ ใจมากที/สุด ตามลําดับ ลักษณะที/แตกต่างจากแบบประเมิน FES คือ การแปลผล
คะแนน กล่าวคือ หากคะแนนสู ง หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี/ยวกับการป้ องกัน
การหกล้มสู งหรื อกลัวการหกล้มน้อย ส่ วนคะแนนตํ/า หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองตํ/า
หรื อกลัวการหกล้มสู งนัน/ เอง แบบประเมินนีได้นาํ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูส้ ู งอายุในชุมชน (Moore
& Ellis, 2008) และสมาคมการวิจยั ผูส้ ู งอายุแห่งสหประชาชาติ (The National Ageing Research
Institute, 2005) ได้จดั ทําแนวทางการใช้แบบประเมินนีไว้ ดังนี แบบประเมินมีทงหมด
ั
14 ข้อ
ใช้เวลาในการประเมิน 5-15 นาที การคิดคะแนน คือ คะแนนเฉลี/ย ซึ/งคะแนนเต็มคือ 10 คะแนน
ค่าปกติ คือ 9.2-10 คะแนน
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แบบประเมินนีมีค่า Skew ตํ/ากว่า FES เล็กน้อย คือ MFES = -2.4, FES = - 3.3
แต่กระนัน MFES ก็มีการนําไปใช้ในโปรแกรมการป้ องกันการหกล้มอย่างแพร่ หลาย โดยได้รับ
การยอมรับจากสมาคมป้ องกันการหกล้มแห่งยุโรปว่า เป็ นเครื/ องมือที/ได้มาตรฐานและเหมาะสม
ต่อการนําไปใช้ (Moore & Ellis, 2008) ดังจะเห็นได้จากการรวบรวมเครื/ องมือที/ใช้ในการประเมิน
ความกลัวการหกล้ม พบว่าทังค่าความเที/ยงและค่าความตรงของเครื/ องมือนีอยูใ่ นเกณฑ์ดี คือ
ค่าสัมประสิ ทธิvอลั ฟาครอนบาคมากกว่าหรื อเท่ากับ .90 ค่าสัมประสิ ทธิvสหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient or Intra-class Correlation Coefficient, ICC) มากกว่าหรื อเท่ากับ .7 และค่าความเที/ยง
ของการวัด (Interrater Reliability) มากกว่าหรื อเท่ากับ .9 (Scheffer et al., 2008; Jostad, Hauer,
Becker, & Lamb, 2005)
6. Falls Efficacy Scale-international (FES-I)
เป็ นแบบประเมินความกลัวการหกล้มที/สร้างและพัฒนาโดยสมาคมป้ องกันการหกล้ม
แห่งยุโรป (ProFaNE, 2006) เพื/อใช้เป็ นเครื/ องมือในการประเมินความกลัวการหกล้มที/เป็ นสากล
ในระดับนานาชาติ โดยจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษ เครื/ องมือนีได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย มีค่า
ความตรง (Validity) เท่ากับ .96 และค่าความเที/ยง เท่ากับ .96 และค่าสัมประสิ ทธิvสหสัมพันธ์จาก
การทดสอบซํา เท่ากับ .96 (Yardley et al., 2005) ถือได้วา่ คุณภาพของเครื/ องมืออยูใ่ นเกณฑ์ที/ดีมาก
และมีการตรวจสอบความแตกต่างเมื/อนําไปใช้กบั ผูส้ ู งอายุในชุมชนที/แตกต่างกันทางชนชาติ
วัฒนธรรม และภาษา โดยแปลเครื/ องมือนี เป็ นภาษาต่าง ๆ และนําไปใช้ในประเทศเยอรมัน
เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ ซึ/งสามารถใช้วดั ได้ดีไม่แตกต่างกัน (Kempen et al., 2007) แบบประเมิน
นีมีการแปลเป็ นภาษาไทยด้วยวิธี Back Translation โดย ลัดดา เถียมวงศ์ (2554) เพื/อใช้เป็ น
เครื/ องมือประเมินอาการกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุไทย ซึ/งทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื/ องมือ
โดยการหาค่าความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธี Principal Component Analysis พบค่า Factor Loading
มากกว่า .40 ขึนไป และความเชื/อมัน/ สอดคล้องภายในของเครื/ องมือมีค่าสัมประสิ ทธิvอลั ฟา
ครอนบาค เท่ากับ .95 แบบประเมินนีเป็ นข้อคําถามเกี/ยวกับระดับความกลัวการหกล้มเมื/อต้อง
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ทังหมด 16 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทางกายและกิจกรรมทางสังคม
ทังที/ง่ายและยาก ลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ จาก 1-4 โดย คะแนน 1
หมายถึง ไม่กลัวการหกล้มเลย คะแนน 2 หมายถึง กลัวการหกล้มเล็กน้อย คะแนน 3 หมายถึง
กลัวการหกล้มมาก และคะแนน 4 หมายถึง กลัวการหกล้มมากที/สุด คะแนนรวมของแบบประเมิน
อยูร่ ะหว่าง 16-64 คะแนน ระดับคะแนนน้อย หมายถึง ไม่กลัวการหกล้มหรื อมีความมัน/ ใจใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม ส่ วนระดับคะแนนมาก หมายถึง กลัวการหกล้มหรื อไม่มน/ั ใจในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม เกณฑ์การแปลผลคะแนน คือ คะแนนตังแต่ 16-21 คะแนน แสดงว่า ไม่กลัวการหกล้ม
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คะแนนตังแต่ 22-27 คะแนน แสดงว่า กลัวการหกล้มเล็กน้อยถึงปานกลาง และคะแนนตังแต่
28-64 คะแนน แสดงว่า กลัวการหกล้มมาก (ลัดดา เถียมวงศ์, 2554)
7. The Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC)
แบบประเมินนีใช้แนวคิดของการรับรู้ความสามารถตนเองเช่นกัน เป็ นการประเมิน
ความมัน/ ใจในการทรงตัวของร่ างกายขณะปฏิบตั ิกิจกรรม (Powell & Myers, 1995 cited in Moore
& Ellis, 2008) แบบประเมินนีสามารถบอกแนวโน้มของการหลีกเลี/ยงการปฏิบตั ิกิจกรรมได้ จึงมัก
นําไปใช้ในกลุ่มผูป้ ่ วยที/ตดั ขา (Amputation Population) หรื องานกายภาพบําบัด เพื/อดูระดับความ
ความกลัวและแนวโน้มการหลีกเลี/ยงการปฏิบตั ิกิจกรรม (Miller, 2003) ประกอบด้วย 16 กิจกรรม
ส่ วนคําตอบเป็ นการให้คะแนนความมัน/ ใจในการทรงตัวเพื/อปฏิบตั ิกิจกรรม ตังแต่ 0-100 % โดย
0 % หมายถึง ไม่มน/ั ใจเลย และ 100 % หมายถึง มัน/ ใจมาก ผูส้ ู งอายุที/ปกติและมีความพร้อมใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมต้องได้คะแนน ABC มากกว่า 88 % ขึนไป (Powell & Myers, 1995 cited in
Miller, 2003) ค่าความเที/ยงของเครื/ องมือนีได้ค่าสัมประสิ ทธิvแอลฟาครอนบาคเท่ากับ .96 และค่า
สัมประสิ ทธิvสหสัมพันธ์จากการทดสอบซํา เท่ากับ .92 (Moore & Ellis, 2008)
นอกจากนียังมีแบบประเมินอีกมากที/ใช้ในการประเมินความกลัวการหกล้ม ซึ/งส่ วนใหญ่
เป็ นแบบประเมินที/ปรับปรุ งดัดแปลงจากแบบประเมินหลัก คือ FES และ ABC ซึ/งใช้หลักการของ
Falls-efficacy Scale และ Balance Confidence เป็ นแนวคิดพืนฐานเพื/อนําไปประยุกต์ใช้เป็ น
เครื/ องมือในการประเมินความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ เช่น Survey of
Activities and Fear of Falling in the Elderly (SAFE), Modified Version of SAFE (MSAFE),
Modified ABC และ ABC-6 เป็ นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยพบมีการใช้เครื/ องมือในการประเมิน
ความกลัวการหกล้ม ดังนี การสอบถามด้วยคําถามเดียวว่า “กลัวการหกล้มหรื อไม่” ของ เปรมกมล
ขวนขวาย (2550) แบบประเมิน MFES ของ Hill et al. (1996) โดยแดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์
และคณะ (2548) และแบบประเมิน FES ของ Tinetti et al. (1990) โดยพิมวริ นทร์ ลิมสุ ขสันต์
(2551) และเริ/ มมีการพัฒนาเครื/ องมือที/ใช้ในการประเมินความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุไทย
โดยการนําแบบประเมิน FES-I มาแปลเป็ นภาษาไทย (Thai FES-I) โดย ลัดดา เถียมวงศ์ (2554)
เมื/อพิจารณาแล้วผูว้ ิจยั เห็นสมควรนําแบบประเมิน Thai FES-I มาใช้ในการศึกษาครังนี เพราะเป็ น
แบบประเมินฉบับนานาชาติ ได้รับการพัฒนาและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื/ องมือให้
เหมาะกับผูส้ ู งอายุในประเทศไทย
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ผลกระทบของความกลัวการหกล้ม
ความกลัวการหกล้มมีผลกระทบต่อสภาพร่ างกาย จิตใจ และภาวะจิตสังคมของผูส้ ู งอายุ
อย่างมาก ซึ/งสามารถสรุ ปได้ดงั นี
ผลกระทบด้ านร่ างกาย
ความกลัวความไม่มน/ั ใจในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ทําให้ผสู้ ู งอายุจาํ กัดการปฏิบตั ิ
กิจกรรมของตนเองลงเพื/อป้ องกันการหกล้ม ซึ/งส่ งผลกระทบตามมา ได้แก่
1. เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการไม่เคลื/อนไหวร่ างกาย (Immobilization Syndrome)
ผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มประมาณร้อยละ 50-83 พยายามหลีกเลี/ยงหรื อจํากัดตนเองในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม (Deshpande et al., 2008; Gillespie & Friedman, 2007; Hellstrom et al., 2009; Peterson,
Cho, & Finlayson, 2007) ด้วยหวังว่าจะช่วยป้ องกันตนเองจากการหกล้ม แต่ผลระยะยาวทําให้เกิด
การเปลี/ยนแปลง ดังนี
ด้านสรี รวิทยา ได้แก่ อัตราการเต้นของชีพจรลดลง การขยายของทรวงอกและการระบาย
อากาศลดลง มีการสู ญเสี ยมวลกระดูก (Demineralization of Bones) ทําให้กระดูก หักง่าย
การเคลื/อนไหวของกระเพาะอาหารและลําไส้ลดลง ขบวนการเมตาบอลิสม (Metabolism) และ
การไหลเวียนนําเหลืองลดลง ผลจากการเปลี/ยนแปลงด้านสรี รวิทยา ดังกล่าวนี ทําให้เกิดปัญหา
ด้านร่ างกายขึน คือ ความดันโลหิตตํ/าเมื/อเปลี/ยนท่า (Postural Hypotension) ปอดอักเสบที/เกิดจาก
ไม่เคลื/อนไหว (Hypostatic Pneumonia) แผลกดทับ เบื/ออาหาร โรคอ้วน ท้องผูก อุจจาระแข็ง
(Fecal Impaction) ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะไม่ได้ (Incontinence) นิ/วในไต ติดเชือในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ข้อติดแข็ง การเคลื/อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ทําได้ไม่เต็มที/ (Limited Range of
Motion) (ประเสริ ฐ อัสสันตชัย, 2552) พยาบาลผูใ้ ห้การดูแลผูส้ ู งอายุกลุ่มนีจึงควรระลึกและ
เฝ้ าระวังป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ซึ/งภาวะแทรกซ้อนที/พบได้บ่อยมีดงั นี
1.1 แผลกดทับ
1.2 ภาวะแทรกซ้อนในระบบไหลเวียนโลหิ ต ได้แก่ Postural Hypotension, Deep
Vein Thrombosis และ Pulmonary Embolism เป็ นต้น
1.3 ภาวะแทรกซ้อนในระบบกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนือ ได้แก่ Muscle Disuse/
Atrophy, Joint Stiffness/ Contracture และ Osteoporosis เป็ นต้น
1.4 ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ Constipation/ Fecal Impaction,
Spurious Diarrhea และ Incontinence
1.5 โรคติดเชือ ได้แก่ Urinary Tract Infection, Aspiration Pneumonia และ Infected
Pressure Ulcer
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1.6 ภาวะแทรกซ้อนในด้านเมตาบอลิสึม ได้แก่ Anorexia & Malnutrition, Impaired
Glucose Tolerance, Negative Nitrogen Balance และ Sick Euthyroid Syndrome เป็ นต้น
นอกจากนีการไม่เคลื/อนไหวร่ างกายหรื อการจํากัดการปฏิบตั ิกิจกรรมยังก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุ ขภาพจิตได้ เช่น Sensory Deprivation, Delirium, Depression และยังมีผลกระทบต่อ
อารมณ์และอัตมโนทัศน์ เช่น เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ/า หรื อการเข้าสังคมลดตํ/าลง เป็ นต้น
(วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, 2552)
2. เกิดความเสื/ อมสมรรถภาพของอวัยวะร่ างกายเร็ วขึนกว่าความเสื/ อมตามวัยปกติ
โดยพบว่า เกิดการลดลงของความแข็งแรง ความยืดหยุน่ และการทํางานประสานกันของกล้ามเนือ
และข้อต่อต่าง ๆ ในร่ างกาย (Lach, 2002; Yardley & Smith, 2002) มีการศึกษาที/ติดตามดูระดับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มไปเป็ นเวลา 1 ปี พบว่า ผูส้ ู งอายุ
กลุ่มนีมีการลดลงของความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Cumming
et al., 2000)
3. ความเสี/ ยงต่อการเกิดการหกล้มเพิ/มสู งขึน ความกลัวการหกล้มทําให้ความสามารถ
ในการก้าวเดินลดลง ก้าวเท้าช้าและสันลง (Chamberlin, Fulwider, Sanders, & Medeiros, 2005)
ซึ/งรู ปแบบการก้าวเดินลักษณะนีทําให้ความมัน/ คงของศีรษะลดลง ลําตัวโอนเอนล้มง่ายขึน (Menz
et al., 2007) การตอบสนองของกล้ามเนือขา การควบคุมการทรงตัว ความแข็งแรงของข้อสะโพก
และข้อเข่าของผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้ม มีการตอบสนองที/ชา้ และมีความสามารถตํ/ากว่าผูส้ ู งอายุที/
ไม่กลัวการหกล้ม (แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ และคณะ, 2548; Gillespie & Friedman, 2007) จึงมี
การศึกษาที/พบว่า ผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มมีโอกาสเสี/ ยงต่อการหกล้มได้มากกว่าผูส้ ู งอายุที/ไม่กลัว
การหกล้มถึง 3.73 เท่า (เปรมกมล ขวนขวาย, 2550)
ผลกระทบด้ านจิตใจและอารมณ์
ความกลัวเป็ นอารมณ์ทางด้านลบซึ/งไม่เป็ นที/พึงประสงค์ของคนทุกเพศทุกวัย
เป็ นการตอบสนองต่อสิ/ งที/บุคคลคิดว่าจะก่อให้เกิดอันตรายหรื อคุกคามชีวิต ความกลัวทําให้เกิด
อาการตื/นเต้นหรื อกังวลเมื/อต้องเผชิญกับสิ/ งที/กลัว และอาจเกิดการหลีกเลี/ยงไม่ยอมเจอกับสิ/ งนัน ๆ
(เกษม ตันติผลาชีวะ, 2545) ผูส้ ู งอายุมีการเปลี/ยนแปลงตามวัยในด้านจิตสังคมจากการสู ญเสี ย
บทบาทและความเสื/ อมของร่ างกายอยูแ่ ล้ว หากเกิดมีความกลัวการหกล้มร่ วมด้วย จะทําให้ผสู้ ู งอายุ
ต้องเผชิญกับความวิตกกังวล ลังเลไม่แน่ใจในการก้าวเดินเพื/อปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ต้องคอยพึ/งพา
บุตรหลาน จนเกิดความรู้สึกด้อยค่าไร้ความสามารถและเกิดภาวะซึมเศร้าตามมา มีการศึกษาที/
พบว่า ผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มมีภาวะซึมเศร้าสู งกว่าผูส้ ู งอายุที/ไม่กลัวการหกล้มอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (Gillespie & Friedman, 2007; Hellstrom et al., 2009) ความกลัวการหกล้มยังทําให้เกิด
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การจํากัดวิถีการดําเนินชีวติ หรื อจํากัดกิจกรรมทางสังคมลง เนื/องจากไม่กล้าไปไหนคนเดียว
และไม่กล้าเข้าสังคม เพราะกลัวว่าจะต้องไปพบกับสิ/ งแวดล้อมหรื อฝูงชนที/จะทําให้ตนเอง
เกิดการหกล้ม (Cumming et al., 2000)
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจและสั งคม
ผูส้ ู งอายุที/ไม่กล้าก้าวเดินพยายามหาอุปกรณ์มาช่วยในการเดิน โดยมากกว่าร้อยละ 70
จับจ่ายซือหามาใช้เองไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ ลักษณะและวิธีการใช้อุปกรณ์จึงไม่ถูกต้องเหมาะสม
ซึ/งการกระทําเช่นนีก่อให้เกิดปัญหาการหกล้มตามมา (Liu, Grando, Zabel, & Nolen, 2009)
นอกจากนีการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเดินมาใช้เองโดยไม่ได้รับการฝึ กทักษะการใช้งานที/ถูกต้อง
เป็ นการสิ นเปลืองค่าใช้จ่ายของครอบครัวที/ไร้ประโยชน์ เพราะแม้จะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินแล้วแต่ยงั มี
ความกลัวการหกล้มหรื อขาดความมัน/ ใจในการก้าวเดิน ก็ทาํ ให้ผสู้ ู งอายุเกิดการหกล้มได้เช่นเดิม
ส่ วนผูส้ ู งอายุที/เลือกวิธีการจํากัดตนเองจากการมีกิจกรรมเพื/อป้ องกันการหกล้ม ก็มีความจําเป็ นต้อง
อาศัยบุคคลอื/นช่วยในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ทําให้ครอบครัวต้องคอยให้การดูแลในเรื/ อง
เหล่านี ไม่สามารถไปทํางานหารายได้ตามปกติได้ หรื อต้องจ้างบุคคลอื/นมาคอยช่วยเหลือดูแล
หรื อต้องใช้วสั ดุอุปกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวกในการคงไว้ซ/ ึงกิจวัตรประจําวัน เช่น ผ้าอ้อม
สําเร็ จรู ปสําหรับผูใ้ หญ่ ทําให้เกิดการสิ นเปลือง สู ญเสี ยรายได้ และอาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้
เช่น แผลที/เกิดจากการเสี ยดสี และอับชืน หรื อติดเชื อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ ผูส้ ู งอายุที/มีกลัวการหกล้มจะเกิดการจํากัดหรื อหลีกเลี/ยงการปฏิบตั ิกิจกรรม
ซึ/งส่ งผลให้เกิดภาวะเสื/ อมสมรรถภาพของอวัยวะร่ างกายเร็ วขึน อัตราการพึ/งพา และการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เพิ/มสู งขึน การมีกิจกรรมทางสังคมลดลง จนทําให้ผสู้ ู งอายุเกิดปั ญหา
ทางด้านจิตใจและจิตสังคมตามมา และยังมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของบุคคล
ในครอบครัวด้วย ดังนัน ผูส้ ู งอายุที/มีความกลัวการหกล้มจึงควรได้รับการประเมินระดับของ
ความกลัวการหกล้ม เพื/อปรับแก้และลดระดับของความกลัวการหกล้มลง ซึ/งจะช่วยป้ องกัน
ผลกระทบจากความกลัวการหกล้มดังกล่าวข้างต้น

ปัจจัยทีเ กีย วข้ องกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ
ความกลัวมีสาเหตุมาจากเงื/อนไขหรื ออิทธิพลหลาย ๆ อย่างร่ วมกัน ซึ/งอาจไม่สามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจน ผูส้ ู งอายุที/เคยหกล้มแล้วส่ วนใหญ่จะเกิดความกลัวการหกล้ม แต่ความกลัวนี
ก็ไม่ได้เกิดเฉพาะผูส้ ู งอายุที/เคยหกล้มเท่านัน ผูท้ ี/ไม่เคยหกล้มมาก่อนก็พบว่ามีความกลัวการหกล้ม
ผลการศึกษาโดยการทบทวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) โดย Scheffer et al.
(2008) พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มไม่เคยมีประวัติการหกล้มมาก่อน
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ดังนัน นอกจากประสบการณ์การหกล้มแล้ว น่าจะต้องมีปัจจัยอื/นที/ทาํ ให้ผสู้ ู งอายุเกิดความกลัว
การหกล้ม จากการทบทวนวรรณกรรมพบปั จจัยที/มีส่วนเกี/ยวข้องกับความกลัวการหกล้มของ
ผูส้ ู งอายุ ดังนี
เพศ
เพศ หมายถึง สภาวะทางชีววิทยาของผูส้ ู งอายุที/ถูกกําหนดขึนโดยธรรมชาติให้แสดง
ลักษณะหญิงหรื อลักษณะชายซึ/งเปลี/ยนแปลงไม่ได้ แบ่งออกเป็ น 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง
โรคกลัวมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2 เท่า (สมภพ เรื องตระกูล, 2549) สังคมโดยทัว/ ไป
มีการกําหนดบทบาทของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน โดยเพศชายถูกคาดหวังถึงความเข้มแข็ง
กล้าหาญ ไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นโดยง่าย ตรงกันข้ามกับเพศหญิงที/มีความอ่อนแอ
บอบบาง และสามารถแสดงออกถึงความกลัวและอารมณ์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างอิสระมากกว่า
เพศชาย (สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2553) เพศหญิงมีปริ มาณเนื อกระดูกสะสมน้อยกว่าเพศชาย และมี
การสลายแคลเซียมออกจากกระดูกในอัตราที/เร็ วกว่าเพศชาย เนื/องมาจากการลดตํ/าลงของฮอร์ โมน
เอสโตรเจน (Estrogen) ในวัยหมดประจําเดือน ทําให้ความแข็งแรงของโครงกระดูกของผูส้ ู งอายุ
เพศหญิงตํ/ากว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย ผูส้ ู งอายุเพศหญิงจึงกลัวการหกล้มมากกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย
การศึกษาในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง พบมี 8 การศึกษาที/ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความกลัว
การหกล้มของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนของประเทศอิตาลี อินเดีย แคนาดา สหรัฐอเมริ กา
และเนเธอร์แลนด์ (Deshpande et al., 2008; Filiatrault et al., 2009; Fletcher & Hirdes, 2004;
Friedman et al., 2002; Kempen et al., 2009; Lach, 2005; Murphy et al., 2002; Zijlstra et al., 2007)
ซึ/งทังหมดสรุ ปตรงกันว่า ผูส้ ู งอายุเพศหญิงกลัวการหกล้มมากกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย
แต่ทงนี
ั ความแตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรมอาจทําให้เพศและความกลัวการหกล้ม
ของผูส้ ู งอายุไทย มีความสัมพันธ์ในลักษณะที/แตกต่างกับการศึกษาในต่างประเทศก็เป็ นได้ ดังนัน
จึงควรทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ
จํานวนโรคเรืIอรัง
โรคเรื อรัง หมายถึง ภาวะบกพร่ องหรื อภาวะที/เบี/ยงเบนไปจากปกติ ซึ/งอาจมีลกั ษณะ
อาการเหล่านี 1 อาการหรื อมากกว่า คือ การเปลี/ยนแปลงแบบถาวร ภาวะทุพลภาพ อาการ
เปลี/ยนแปลงที/ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ ผูป้ ่ วยต้องการการฝึ กปฏิบตั ิแบบพิเศษเพื/อฟื นฟูสภาพ
และต้องติดตามสังเกตอาการหรื อดูแลในระยะยาว (The Commission on Chronic Illness, 1953
อ้างถึงใน ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์, 2549)
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โรคเรื อรัง หมายถึง ภาวะเจ็บป่ วยที/ยาวนาน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยทันทีและมีโอกาส
รักษาหายได้นอ้ ยมาก (Center for Disease Control and Prevention, 1998 อ้างถึงใน ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์,
2549)
โรคเรื อรัง หมายถึง การเจ็บป่ วยที/ก่อให้เกิดภาวะบกพร่ องนานกว่า 3 เดือน (Garrison,
2000 อ้างถึงใน ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์, 2549)
โรคเรื อรัง หมายถึง อาการทางด้านร่ างกายหรื อจิตใจ ที/ตอ้ งการการติดตามและหรื อ
การจัดการเพื/อควบคุมอาการในระยะยาว มากกว่า 6 เดือน (Adelman, 2001 อ้างถึงใน ศิริพนั ธุ์
สาสัตย์, 2549)
โรคเรื อรัง หมายถึง อาการทางด้านร่ างกาย และจิตใจ ที/ตอ้ งการการติดตามดูแล และ
จัดการกับอาการในระยะยาวนานมากกว่า 6 เดือน (Corbin, 2001 อ้างถึงใน ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์, 2549)
โรคเรื อรัง หมายถึง การเจ็บป่ วยที/มีพยาธิสภาพเกิดขึนนานเกินกว่า 3 เดือน และหรื อเป็ น
พยาธิสภาพที/เกิดขึนอย่างถาวร ก่อให้เกิดความพิการหรื อข้อจํากัดของอวัยวะที/มีพยาธิสภาพ
ไม่สามารถแก้ไขหรื อรักษาให้หายกลับคืนสู่ สภาพเดิมได้ (ชมนาด สุ่ มเงิน และนารี รัตน์
สังวรวงษ์พนา, 2549)
การศึกษานีให้นิยามของโรคเรื อรัง คือ ภาวะเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุที/มีระยะเวลาดําเนิน
โรคหรื อต้องติดตามจัดการกับอาการยาวนานมากกว่า 6 เดือน ซึ/งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ได้แก่
โรคความดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมันในเลือดสู ง
โรคอัมพฤกษ์อมั พาต เป็ นต้น
โรคเรื อรังที/มกั พบในผูส้ ู งอายุ ได้แก่ กลุ่มอาการปวดข้อ ปวดหลังเรื อรัง โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสู ง โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกันเรื อรัง โรคอัมพาตหลอดเลือดสมองแตก
หรื อตีบตัน และโรคหัวใจและหลอดเลือด อาการเจ็บป่ วยเหล่านีส่ งผลทําให้ผสู้ ู งอายุมีระดับ
การช่วยเหลือตนเองลดลงตามความรุ นแรงและการดําเนินของโรค (ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์, 2549)
การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื อรังเป็ นจํานวนมากจะยิง/ ส่ งผลให้ร่างกายและความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมลดตํ/าลงมากยิง/ ขึน ด้วยระยะเวลาดําเนินโรคที/ยาวนานและการรักษาที/ไม่หายขาด ทําให้
ผูส้ ู งอายุเกิดปัญหาทางด้านจิตใจตามมา คือ ความรู้สึกมีคุณค่าหรื อความเชื/อมัน/ ในความสามารถ
ของตนเองลดตํ/าลง เมื/อต้องปฏิบตั ิกิจกรรมผูส้ ู งอายุเหล่านีจะเกิดความวิตกกังวล ไม่มน/ั ใจว่าตนเอง
จะสามารถปฏิบตั ิได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดการหกล้ม มีการศึกษาที/พบว่าจํานวนโรคเรื อรังของ
ผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนมีความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม (Kempen et al., 2009; Murphy
et al., 2002) โรคที/พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม คือ โรคความดันโลหิ ตสู ง
(Curcio et al., 2009; Martin et al., 2005) โรคกระดูกพรุ น (Curcio et al., 2009; Fletcher & Hirdes,
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2004) โรคข้ออักเสบ (Curcio et al., 2009; Fletcher & Hirdes, 2004; Martin et al., 2005)
โรคเบาหวาน (Curcio et al., 2009) และโรคต้อกระจกหรื อโรคต้อหิน (Fletcher & Hirdes, 2004)
แต่มีการศึกษาที/พบว่าจํานวนโรคเรื อรังของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนไม่สัมพันธ์กบั ความกลัว
การหกล้ม (Mann et al.,2006; Murphy et al., 2003) และการศึกษาของ Filiatrault et al. (2009)
พบว่าโรคข้ออักเสบ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง โรคอ้วน และโรคหัวใจไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชน การศึกษาของ Friedman
et al. (2002) พบว่าโรคข้ออักเสบ โรคพาร์กินสัน และการเกิดกระดูกข้อสะโพกหักจากการหกล้ม
ไม่สามารถทํานายความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนได้ ยกเว้น โรคหลอดเลือด
สมอง
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบวรรณกรรมทังที/สนับสนุนและไม่สนับสนุนว่า
การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื อรังมีความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ ดังนัน ความสัมพันธ์
ระหว่างจํานวนโรคเรื อรังของผูส้ ู งอายุกบั ความกลัวการหกล้มจึงควรได้รับการศึกษา
ประสบการณ์การหกล้ม
ประสบการณ์การหกล้ม หมายถึง การเคยเกิดเหตุการณ์การสู ญเสี ยการทรงตัวโดยไม่ได้
ตังใจของผูส้ ู งอายุ ทําให้ส่วนใดส่ วนหนึ/งของร่ างกายหรื อร่ างกายทังตัวของผูส้ ู งอายุสัมผัสกับพืน
ซึ/งไม่ได้เกิดจากแรงกระทําภายนอก โดยไม่รวมการหกล้มอันเกิดจากการเป็ นลมหรื อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง ผูส้ ู งอายุที/เคยหกล้มส่ วนใหญ่จะเกิดความกลัวการหกล้ม ทังนีเพราะความกลัวใน
เรื/ องใดมักสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ที/ไม่ดีในเรื/ องนัน ๆ (รัตนา สายพานิชย์ และสุ วรรณี พุทธิศรี ,
2548) การศึกษาในประเทศโคลัมเบียพบว่า ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนมี
ความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์การหกล้มในรอบ 1 ปี ที/ผา่ นมา (Curcio et al., 2009) ระดับความ
รุ นแรงของประสบการณ์ที/ไม่ดีนนจะทํ
ั
าให้ระดับของความกลัวเพิ/มมากยิง/ ขึน (มาโนช หล่อตระกูล
และปราโมทย์ สุ คนิชย์, 2542) ประสบการณ์การเกิดกระดูกหักจากการหกล้มของผูส้ ู งอายุในชุมชน
สามารถทํานายความกลัวการหกล้มได้ (Lach, 2005; Mann et al., 2006) ประสบการณ์การหกล้มใน
ระยะเวลา 3 เดือน (Fletcher & Hirdes, 2004) 6 เดือน (Kempen et al., 2009; Zijlstra et al., 2007)
หรื อ 1 ปี ที/ผา่ นมา (Deshpande et al., 2008; Filiatrault et al., 2009; Martin et al., 2005; Murphy
et al., 2002; Murphy et al., 2003; Suzuki et al., 2002) ล้วนมีความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม
ของผูส้ ู งอายุทงสิ
ั น
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความกลัวการหกล้มนีไม่ได้เกิดเฉพาะผูส้ ู งอายุที/เคย
หกล้มเท่านัน ผลการศึกษาโดยการทบทวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) โดย
Scheffer et al. (2008) พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของผูส้ ู งอายุที/กลัวการหกล้มไม่เคยมีประวัติ
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การหกล้มมาก่อน ดังนัน ประสบการณ์การหกล้มจึงอาจไม่ใช่ปัจจัยของความกลัวการหกล้มของ
ผูส้ ู งอายุเสมอไป ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการหกล้มกับประสบการณ์
การหกล้มในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที/ผา่ นมา ด้วยเห็นว่าเป็ นช่วงเวลาที/ผสู้ ู งอายุมีโอกาสเกิดการหกล้ม
และสามารถจดจําประสบการณ์เหล่านันได้
ภาวะซึมเศร้ า
ความหมายของภาวะซึมเศร้าแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี (Long-man, 1978; Webster,
1995 อ้างถึงใน สายฝน เอกวรางกูร, 2553)
กลุ่มที/ 1 ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ความรู้สึกเศร้า และสู ญสิ นความหวังในอนาคต
กลุ่มที/ 2 ภาวะซึมเศร้า หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทําที/แสดงออกถึงความสามารถ
หรื อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิกิจกรรมประจําวันลดลง
กลุ่มที/ 3 ภาวะซึมเศร้า หมายถึง อารมณ์ ประกอบด้วยอารมณ์เศร้า หดหู่ เหงา ว้าเหว่
ขาดความสุ ข และกังวล
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ หมายถึง กลุ่มอาการซึ/งมีอาการแสดงจากการเปลี/ยนแปลงทาง
สรี รวิทยา อารมณ์และสติปัญญา รวมทังความผิดปกติดา้ นอารมณ์จากสาเหตุต่าง ๆ แสดงโดยมี
อารมณ์เศร้า รู้สึกหมดหวัง ไม่มีค่า อ่อนเปลีย ขาดความสนใจ หรื อไม่มีความสุ ขในกิจกรรมเกือบ
ทังหมด นานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (Buck & Piven, 1999 อ้างถึงใน ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, 2552)
การศึกษานีให้นิยามของภาวะซึมเศร้า คือ ภาวะผิดปกติทางอารมณ์ของผูส้ ู งอายุ โดยมี
ความรู้สึกเศร้า หดหู่ เหงา ว้าเหว่ ขาดความสุ ข วิตกกังวล และสู ญสิ นความหวังในอนาคต หมดพลัง
อ่อนล้า ไม่สนใจสิ/ งแวดล้อมและการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ตามแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง เชื/อว่า สภาวะทางด้านอารมณ์นนั
มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของบุคคล กล่าวคือ อารมณ์ทางด้านบวก เช่น ความพึงพอใจ
ความสุ ขใจ จะส่ งผลให้บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ/มขึน ในทางตรงกันข้ามอารมณ์
ทางด้านลบ เช่น ความซึมเศร้า ความเครี ยด และความวิตกกังวล จะส่ งผลให้การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองลดตํ/าลง นอกจากนีตามความหมายและอาการแสดงของภาวะซึมเศร้าดังกล่าวข้างต้น
พบว่าผูท้ ี/มีภาวะซึมเศร้ามักสู ญสิ นความหวังในอนาคต ไม่สนใจสิ/ งแวดล้อม อ่อนล้า หมดพลัง
ความสามารถและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันลดตํ/าลง ดังนัน ผูส้ ู งอายุที/มีภาวะ
ซึมเศร้าจึงกลัวการหกล้ม และคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอที/จะปฏิบตั ิกิจกรรมได้
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาที/สรุ ปว่า ภาวะซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุที/อาศัยในชุมชน
มีความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม (Kempen et al., 2009; Lach, 2005; Murphy et al., 2003)
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และการศึกษาของ Deshpande et al. (2008) และ Murphy et al. (2002) พบว่าภาวะซึมเศร้ามี
ความสัมพันธ์กบั การจํากัดการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูส้ ู งอายุเนื/องจากกลัวการหกล้ม
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังมีการศึกษาที/สรุ ปว่า ภาวะซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุหญิง
ในสหรัฐอเมริ กาไม่สัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม (Murphy et al., 2003) ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับความกลัวการหกล้มในการศึกษาครังนี
ความสามารถในการทรงตัว
ความสามารถในการทรงตัว หมายถึง ความสามารถในการรักษาจุดศูนย์กลางมวล
(Center of Mass) หรื อจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity) ของร่ างกายให้คงอยูบ่ นฐานที/รองรับร่ างกาย
(แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ และคณะ, 2548)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาเป็ นจํานวนมาก ที/ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความกลัวการหกล้มกับความสามารถในการควบคุมสมดุลร่ างกายของผูส้ ู งอายุ ทังขณะอยูน่ ิ/ง
และขณะเคลื/อนไหวร่ างกาย ซึ/งการทดสอบความสามารถด้านนีมีหลากหลายวิธี คือ การทดสอบ
ด้วยการยืนขาเดียว (Murphy et al., 2003) การหมุนตัว การเอือมมือ (Kressig et al., 2001) การเดิน
ในระยะ 4 เมตร (Lach, 2005) และการลุกขึนยืนจากเก้าอี (Deshpande et al., 2008; Mann et al.,
2006) ซึ/งผลของการศึกษาทังหมดสรุ ปว่า ความสามารถในการทดสอบดังกล่าวของผูส้ ู งอายุมี
ความสัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม สามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีการเปลี/ยนแปลงตามวัย คือ
มวลกล้ามเนือของผูส้ ู งอายุมีขนาดเล็กลงและมีการสะสมของไขมัน ข้อต่อและกระดูกอ่อน
(Cartilage) มีการสะสมของแคลเซียมและมีโครงสร้างที/เปลี/ยนแปลงไปจากความเสื/ อมหรื อ
รอยโรค นอกจากนี เนื อเยือ/ เกี/ยวพัน (Connective Tissue) ก็มีความยืดหยุน่ ลดลง ระบบประสาทตา
หู และการรับความรู้สึกก็มีประสิ ทธิภาพตํ/าลงจากความเสื/ อมตามวัย ทําให้ความไวในการ
ตอบสนองต่อการเปลี/ยนแปลงของผูส้ ู งอายุชา้ ลง (Miller, 2009) ผูส้ ู งอายุจึงเกิดการหกล้มได้ง่าย
หรื อต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื/อควบคุมตนเองไม่ให้เกิดการหกล้ม ผูส้ ู งอายุที/มีความสามารถ
ในการทรงตัวตํ/าหรื อมีลกั ษณะการก้าวเดินที/ผดิ ปกติ เมื/อเคลื/อนไหวร่ างกายจะเกิดการสั/น เซ
ไม่มน/ั คง ผูส้ ู งอายุเหล่านีจึงไม่มน/ั ใจว่าตนเองจะสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
โดยไม่เกิดการหกล้ม มีการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุที/มีลกั ษณะการเดินที/ผิดปกติ คือ เดินส่ ายไปส่ ายมา
เดินตะกุกตะกัก และเดินลากเท้า มีการจํากัดกิจกรรมนอกบ้านเพราะกลัวการหกล้ม (Fletcher &
Hirdes, 2004)
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การรับรู้ ภาวะสุ ขภาพ
หมายถึง ความคิดความเข้าใจของตนเองต่อการเปลี/ยนแปลงของสุ ขภาพ เป็ นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อภาพรวมของสุ ขภาพตนเอง ทังด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม
ตามแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง เชื/อว่า ระดับการรับรู้ความสามารถ
ของบุคคลนันขึนอยูก่ บั การประเมินความยากง่ายของเหตุการณ์ของแต่ละบุคคล หากบุคคลคิดว่า
เหตุการณ์ที/ประสบอยูน่ นยากเกิ
ั
นที/ตนจะสามารถปฏิบตั ิได้ จะเกิดการรับรู้วา่ ตนเองมีความสามารถ
ตํ/า กลัวไม่กล้าที/จะปฏิบตั ิกิจกรรมนัน ๆ ดังนัน ผูส้ ู งอายุที/คิดว่าตนเองมีภาวะสุ ขภาพไม่ดีจึงกลัว
การหกล้ม นอกจากนีการคิดว่าตนเองมีภาวะสุ ขภาพไม่ดีเป็ นการมองตนเองในด้านลบ ซึ/งมีผล
โดยตรงต่อการลดระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษา
เป็ นจํานวนมากที/สนับสนุนเหตุผลดังกล่าว ได้แก่ การศึกษาของ Kempen et al. (2009) และ Mann
et al. (2006) ซึ/งพบว่าผูส้ ู งอายุที/รับรู้วา่ ตนเองมีภาวะสุ ขภาพไม่ดีกลัวการหกล้ม การศึกษาของ
Zijlstra et al. (2007) ที/พบว่าผูส้ ู งอายุที/รับรู้วา่ ตนเองมีภาวะสุ ขภาพไม่ดีกลัวหกล้มมากกว่าผูท้ ี/รับรู้
ภาวะสุ ขภาพดี 6.93 เท่า และการศึกษาของ Fletcher and Hirdes (2004) ที/พบว่าผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยู่
ในชุมชนที/รับรู้วา่ ตนเองมีภาวะสุ ขภาพไม่ดี จํากัดการปฏิบตั ิกิจกรรมเนื/องจากกลัวหกล้มมากกว่า
ผูส้ ู งอายุที/รับรู้วา่ ตนเองมีภาวะสุ ขภาพดี 1.82 เท่า
จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบมีการศึกษาของ Filiatrault et al. (2009) ที/สรุ ปว่าระดับ
การรับรู้ภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุที/อาศัยอยูใ่ นชุมชนไม่สัมพันธ์กบั ความกลัวการหกล้ม ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุกบั ความกลัวการหกล้ม
การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถคัดสรรปั จจัยที/เกี/ยวข้องกับความกลัว
การหกล้มของผูส้ ู งอายุในชุมชนเพื/อทําการศึกษาได้ดงั นี คือ เพศ จํานวนโรคเรื อรัง ประสบการณ์
การหกล้ม ภาวะซึมเศร้า ความสามารถในการทรงตัว และการรับรู้ภาวะสุ ขภาพ

