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บทนา
ประเทศไทยเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2548 โดยมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุถึง
ร้ อยละ 10 ของประชากรทั้ งหมด การรายงาน
จานวนผู้สูงอายุของประเทศไทยล่าสุด พบผู้สูงอายุ
ทั้งสิ้น 10,014,699 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ
ประชากรทั้งหมด (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศ
ไทยจะเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ อย่ างสมบู รณ์ คื อ มี
ประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557)
การหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาคัญระดับโลก
และระดับประเทศ เนื่องจากอุบัติการณ์ของปัญหาที่
เพิ่มขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการหกล้ม
องค์ การอนามั ยโลก ได้ รายงานการหกล้ มของ
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปพบประมาณร้อยละ 28 ถึง
ร้อยละ 35 และนาไปสู่ การบาดเจ็ บเล็ กน้อยถึ ง
รุนแรง (World Health Organization, 2007)
โดยร้อยละ 5 พบการบาดเจ็บที่รุนแรง ได้แก่ การ
บาดเจ็ บ ทางสมอง และกระดู ก สะโพกหั ก
(Yoshida–Intern, 2007) ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
พิ ก ารและเสี ย ชี วิ ต ในผู้ สู ง อายุ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ในประเทศไทย พบรายงานการหกล้ม
ในผู้ สู งอายุ 60 ปี ขึ้ นไป ประมาณร้ อยละ 18.5

(สานักงานสารวจสุขภาพประชากรไทย, 2552)
และมีความรุนแรงที่นาไปสู่การเสียชีวิต รายงาน
การเฝ้าระวังโรค พบว่า การหกล้มเป็นสาเหตุการ
เสี ยชี วิ ตอั นดั บสองในกลุ่มของการบาดเจ็ บโดย
ไม่ ได้ ตั้ งใจ และมากกว่ าร้ อยละ 50 พบในกลุ่ ม
ผู้ สู งอายุ (ส านั กระบาดวิ ทยา กรมควบคุ มโรค,
2559) ดังนั้น การป้องกันการหกล้มในผู้สู งอายุมี
ความสาคัญในการช่วยลดการบาดเจ็บ และการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้สูงอายุ การศึกษาที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า วิธีการป้องกันการหกล้ม
ของผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่
มาตรการในการลดความเสี่ยงหลายปัจจัย (Multifactorial intervention) ซึ่งประกอบด้วย การ
ประเมิ น ปั จ จั ย เสี่ ย งรายบุ ค คล (Individual
assessment) ร่วมกับ การจัดการกับปัจจัยเสี่ยง
เพื่อป้องกันการหกล้ม โดยสามารถลดอัตราการ
หกล้มได้ถึงร้อยละ 24 (Gillespie et al., 2012)
ซึ่ ง บุ ค ลากรในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี บ ทบาท
สาคัญในการดาเนินงานเพื่อป้องกันการหกล้มของ
ผู้สูงอายุในชุมชน
พยาบาลอนามัยชุ มชนของหน่วยบริการ
ปฐมภู มิ มี บ ทบาทส าคั ญ ในสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้ สู งอายุ ในชุ มชน เพื่ อให้ ผู้ สู งอายุ สามารถดู แล
ตนเองได้ มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ไม่ เกิ ดภาวะพึ่ งพิ ง
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พิ การ หรื อเสี ยชี วิ ต การป้ องกั นการหกล้ มของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นบทบาทที่สาคัญของพยาบาล
ชุมชน พยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
เพื่อป้องกันการหกล้ม บทความนี้เป็นการทบทวน
วรรณกรรม เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของ
ผู้สูงอายุในชุมชน แนวทางการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ต่ อ การหกล้ ม ของหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ และ
น าเสนอแนวทางการด าเนิ น งานของพยาบาล
อนามัยชุมชนเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้มของผู้สูงอายุใน
ชุมชน
การศึ กษาปั จจั ยเสี่ ยงต่ อการหกล้ มของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ ผ่ า นมา แบ่ ง ปั จ จั ย เสี่ ย ง
ออกเป็ น 2 ปั จ จั ย หลั ก ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ภายใน
(Intrinsic factors) และ ปัจจัยภายนอก (Extrinsic
factors) ปัจจัยภายใน หมายถึง ลักษณะภายใน
ร่างกายของแต่ละบุคคลที่ส่งผลให้เกิดการหกล้ม
ได้แก่ อายุที่เพิ่มขึ้น เพศหญิง การมีโรคประจาตัว
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความผิดปกติด้านการเดินและ
การทรงตัว และ ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
ด้ า นปั จ จั ย ภายนอก หมายถึ ง พฤติ ก รรมและ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การใช้ยา พฤติกรรม
เสี่ยงต่อการหกล้ม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย
(Deandrea et al., 2010) การหกล้มของผู้สูงอายุ
มี ความเกี่ ยวข้ องกั บปั จจั ยเสี่ ยงหลายปั จจั ยที่ มี
ความซับซ้อน เช่น การที่ผู้สูงอายุมีการทรงตัวและ
สายตาที่ ไม่ดี ร่ วมกั บการไปอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่
เสี่ ย ง เช่ น พื้ น ลื่ น ภายในบ้ า น จะส่ ง เสริ ม ให้
ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มได้ง่าย เนื่องจากผู้สูงอายุที่
สายตาไม่ ดี จ ะไม่ สามารถมองเห็ นบริ เ วณที่ ลื่ น
กอปรกับการทรงตัวที่ไม่ดี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ลื่น
ล้มง่ายกว่าคนที่มีการทรงตัวที่ดี ทาให้ผู้สูงอายุเกิด
การหกล้มในที่สุด ดังนั้น ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยง
มากจะมีโอกาสเกิดการหกล้มได้สูงกว่าผู้สูงอายุที่มี
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ปัจจัยเสี่ยงน้อย (World Health Organization,
2007) การสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ า
ปัจจัยที่สามารถทานายการหกล้มของผู้สูงอายุใน
ชุ ม ชนได้ ดี ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ก ารหกล้ ม
สมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การเดิน การทรงตัว
และการเคลื่อนไหว ภาวะกระดูกพรุน การกลัวการ
หกล้ ม การมองเห็นบกพร่ อง การกลั้ นปั สสาวะ
ไม่ ได้ และการมี สิ่งแวดล้ อมที่บ้ านเป็ นอั นตราย
(Centre for Clinical Practice at NICE, 2013)
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ความเสี่ ย งหลาย
ปัจจัย (Multifactorial assessment) พบว่า ประวัติ
การหกล้ม การเดินและการทรงตัวบกพร่อง และ
การใช้ยา เป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับการ
หกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนมากที่สุด (Ambrose,
Paul & Hausdorff, 2013; Deandrea et al., 2010)
ในประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมินการหกล้มของผู้สูงอายุในชุ มชน พบว่ า
เพศ ประวัติการหกล้ม การมองเห็นบกพร่อง การ
ทรงตัวบกพร่อง การใช้ยา และการอาศัยในบ้าน
ทรงไทย เป็นปัจจัยในการทานายการหกล้มของ
ผู้สูงอายุไทย (Thiamwong, Thamarpirat, Maneesriwongul & Jitapunkul, 2008)
แนวทางการประเมินและการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนของหน่วย
บริการปฐมภูมิ
ความสาคัญของการป้องกันการหกล้มของ
ผู้สูงอายุในชุมชน ทาให้มีการพัฒนาแนวทางการ
ประเมิ นและจั ดการกั บปั จจั ยเสี่ ยงต่ างๆ ให้ กั บ
หน่ ว ยงานเพื่ อ ป้ อ งกั น การหกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ
โดยเฉพาะในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถนาแนวทาง
ต่างๆไปใช้ได้จริง ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก และสามารถ
ดูแลจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบแนวทางที่พัฒนาในระดับ
องค์กรสุขภาพในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ American
Geriatrics Society and British Geriatrics Society
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(AGS) ในปี 2011 และ Center for Disease Control
and Prevention (CDC) ซึ่งพัฒนาต่อยอดแนวทาง
ของ AGS เข้ามาอยู่โปรแกรม Stopping Elderly
Accidents Death Injuries (STEDI) ในปี 2015
(Phelan, Mahoney, Voit & Stevens, 2015)
และ สองการศึ ก ษาน าเสนอแนวทางในการ
ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (Renfro & Fehrer, 2011; Soriano,
DeCherrie & Thomas, 2007) นอกจากนี้ พบ
การศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางและศึกษา
ความเป็นไปได้ของการใช้งานในบริบทของตนเอง
(Milisen, Geeraerts & Dejaeger, 2009; Tiedemann, Lord & Sherrington, 2010) โดยแนวทาง
การประเมินและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหก
ล้มของหน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
1. การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม
การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มมีความสาคัญ
เท่ า กั บ การจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย ง เนื่ อ งจากการ
ประเมินทาให้ทราบปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล
และเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการกับปัจจัย
เสี่ ย งนั้ น ๆได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
สนับสนุนให้มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย
เพื่อนาไปสู่การป้องกันการหกล้มที่มีประสิทธิภาพ
(American Geriatrics Society & British Geriatrics
Society, 2011) โดยแบบประเมินดังกล่าว สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) แบบประเมิน
คั ดกรองกลุ่ มเสี่ ยงต่ อการหกล้ ม และ 2) แบบ
ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มหลายปัจจัย ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 แบบประเมิ นคั ดกรองกลุ่ มเสี่ ยง
ต่อการหกล้ม (Fall screening) ใช้ในการคัดกรอง
ผู้สูงอายุทุกคน เพื่อจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความ
เสี่ยงให้ได้ รับการประเมินความเสี่ยงแบบหลาย
ปัจจัย ประกอบด้วย การซักประวัติการหกล้ม และ
การประเมิ น สมรรถภาพทางกาย (American
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Geriatrics Society & British Geriatrics Society,
2011; Milisen et al., 2009; Phelan et al.,
2015) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- การซั ก ประวั ติ ก ารหกล้ ม เป็ น การ
ซักถามผู้สูงอายุเกี่ยวกับประวัติการหกล้ม โดยถ้า
ผู้สูงอายุมีประวัติหกล้มภายใน 1 ปีที่ผ่านมา หรือ
ได้รับบาดเจ็ บจากการหกล้ม ถือว่ามีความเสี่ยง
(American Geriatrics Society & British Geriatrics
Society, 2011; Milisen et al., 2009; Phelan
et al., 2015) และหากผู้สูงอายุมีความรู้สึกไม่
มั่ นคง หรื อมี ปั ญหาเรื่ องการเดิ น หรื อ ท าแบบ
ประเมิ นความเสี่ ยงด้ วยตนเองได้ มากกว่ า หรื อ
เท่ากับ 4 ข้อ (American Geriatrics Society &
British Geriatrics Society, 2011; Milisen et al.,
2009) ถือว่าบุคคลนั้นเสี่ยงต่อการหกล้มเช่นกัน
โดยผู้ สู ง อายุ ดั ง กล่ า วจะต้ องได้ รั บการประเมิ น
สมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อไป
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลังจากซักประวัติเกี่ยวกับการหกล้ม ผู้ที่มีความ
เสี่ยงจะได้รับ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดย
การศึกษาส่วนใหญ่ ใช้การลุกนั่งจากเก้าอี้และลุก
เดิน (Timed up and go test) เป็นเครื่องมือ
คัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้ม โดยเกณฑ์ในการ
วินิจฉัยว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูง คือ ผู้สูงอายุที่ใช้
เวลาในการทดสอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 12 วินาที
(American Geriatrics Society & British Geriatrics
Society, 2011; Phelan et al., 2015) และ
มากกว่าหรือเท่ากับ 14 วินาที (Milisen et al.,
2009) ถือว่ามีความเสี่ยงสูง และต้องได้รับการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งหลายปั จ จั ย ในขั้ น ต่ อ ไป
นอกจากนี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายอื่นๆ ที่
นามาใช้ในการคัดกรองเพิ่มเติม ได้แก่ การลุกนั่ง
จากเก้าอี้ 30 วินาที (30-sec chair stand) และ
การยืนเพื่อทดสอบการทรงตัว 4 แบบ (4 Stage
balance test) (Phelan et al., 2015)
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1.2 แบบประเมิ นปั จจั ยเสี่ ยงต่ อการ
หกล้มหลายปัจจัย (Multifactorial fall risk
assessment) การศึกษาที่ผ่านมายืนยันมาตรการ
ในการลดความเสี่ยงหลายปัจจัย (Multifactorial
intervention) ซึ่งให้ความสาคัญในการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงก่อนการให้การแก้ไขหรือจัดการปัจจัย
เสี่ยง (Gillespie et al., 2012) ดังนั้นแบบประเมินนี้
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับการหกล้มทั้งหมด และนาไปสู่การให้
ค าแนะน าเพื่ อการปรั บเปลี่ ยน หรื อ ส่ ง ต่ อเพื่ อ
จัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ประกอบด้วย อายุ เพศ
ประวั ติ ก ารหกล้ ม การกลั ว การหกล้ ม การ
เคลื่อนไหวบกพร่อง การใช้ยา ความดันโลหิตต่า
เมื่อเปลี่ยนท่า การตรวจสายตาและการมองเห็น
บกพร่อง ลักษณะเท้าและรองเท้า สิ่งแวดล้อมและ
พฤติกรรม การใช้เครื่องช่วยเดิน และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง โดยแนวทางการประเมิ นที่ ผ่ านมาจะ
ก าหนดลั กษณะของการประเมิ นที่ เหมื อนและ
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปตามปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้
- อายุ และเพศ อายุ ที่ เพิ่ มมากขึ้ นจะ
ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มมากขึ้น โดย
มีการแบ่งความเสี่ยงตามช่วงอายุ ดังนี้ อายุต่ากว่า
65 ปี เป็นผู้มีความเสี่ยงต่า อายุระหว่าง 65-75 ปี
เป็นผู้มีความเสี่ยงปานกลาง และ อายุมากกว่า 75 ปี
เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ด้านเพศ พบว่า เพศหญิงมี
ความเสี่ยงสูงกว่าเพศชาย (Renfro & Fehrer, 2011)
ถึ ง แม้ ว่ า สองปั จ จั ย นี้ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้แต่เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การหกล้ม จึงนิยมนามาประเมินความเสี่ยงต่อการ
หกล้ม
- ประวัติการหกล้ม เป็นปัจจัยในการ
ประเมินความเสี่ยงของผู้สูงอายุในทุกการศึกษาที่
ผ่ านมา โดยจะมี การซั กประวั ติ การหกล้ มใน 6
เดือน และ 12 เดือน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่นิยมใช้
การมีประวัติการหกล้ม 1 ครั้งใน 12 เดือนที่ผ่านมา
เป็ น เกณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย ความเสี่ ย งต่ อ การหกล้ ม
(American Geriatrics Society & British Geriatrics
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Society, 2011; Phelan et al., 2015; Soriano,
Garbe & Shubert, 2007; Tiedemann, Lord &
Sherrington, 2010) และ บางการศึกษา ใช้เกณฑ์
การมี ประวั ติ หกล้ ม 2 ครั้ ง ขึ้ น ไป ใน 12 เดื อ น
(Milisen et al., 2009) และ 2 ครั้งขึ้นไป ใน 6
เดือน (Renfro & Fehrer, 2011)
- การกลัวการหกล้ม การประเมินการ
กลัวต่อการหกล้มเป็นอีกปัจจัยที่พบในผู้สูงอายุที่มี
ประวัติหกล้มมาก่อน โดยการประเมินส่วนใหญ่
เป็ น การซั ก ถามความกั ง วลเกี่ ยวกั บการหกล้ ม
(Phelan et al., 2015) หรือ ความรู้สึกไม่กล้าทา
กิจกรรมเนื่องจากกลัวการหกล้ม (Milisen et al.,
2009) หากผู้สูงอายุมีความกังวลดังกล่าว ถือว่า
ผู้สูงอายุมีเสี่ยงต่อการหกล้ม นอกจากนี้มีการใช้
แบบประเมิน Falls Efficacy Scale (FES) เพื่อ
แบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ คือ คะแนน 8 ถึง 10
คะแนน มีความเสี่ยงต่า คะแนน 3 ถึง 7 คะแนน มี
ความเสี่ยงปานกลาง และ คะแนน 0 ถึง 2 คะแนน
มีความเสี่ยงสูง (Renfro & Fehrer, 2011)
- การ เค ลื่ อน ไห วบก พร่ อง กา ร
เคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับการหกล้มมากที่สุด ได้แก่
การเดิ น และการทรงตั ว โดยวิ ธี ก ารประเมิ น
สามารถประเมินได้จากการสังเกตว่าลักษณะการ
เดินผิดปกติหรือไม่ (Milisen et al., 2009) และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สมรรถภาพทางกายที่ นิ ย มน ามาทดสอบเพื่ อ
ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม ได้แก่
 การลุ ก นั่ ง จากเก้ า อี้ แ ล้ ว ลุ ก เดิ น
(Timed up and go test) เป็นการทดสอบที่นิยม
ใช้ในการประเมินความสามารถในการทรงตัวและ
การเดิน เพื่อคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อ
การหกล้ ม เนื่ องจากการศึ กษาที่ ผ่ านมา พบว่ า
การทดสอบนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การหกล้ ม ใน
ผู้สูงอายุ วิธีการทดสอบ คือ กาหนดให้ผู้สูงอายุนั่ง
อยู่ที่เก้าอี้และลุกขึ้นเดิน ไป-กลับเป็นระยะทาง 3
เมตร และ กลับมานั่งที่เดิม โดยผู้ทดสอบเริ่มจับ
เวลาตั้ ง แต่ ลุ ก จากเก้ า อี้ และหยุ ด เวลาเมื่ อ ก้ น
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ผู้สูงอายุสัมผัสเก้าอี้ เกณฑ์ที่ใช้จาแนกกลุ่มเสี่ยง
ต่อการหกล้ม คือ ผู้สูงอายุที่ใช้เวลาในการทดสอบ
มากกว่าหรือเท่ากับ 12 วินาที ถือว่าเสี่ยงต่อการ
หกล้ม (American Geriatrics Society and
British Geriatrics Society, 2011) อย่างไรก็ตาม
บางการศึ กษาใช้ เกณฑ์ ค วามเสี่ ยงมากกว่ า 13
วินาที และแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ (Renfro
& Fehrer, 2011)
 การลุกนั่งจากเก้าอี้ (Chair Stand)
เป็ น การทดสอบที่ นิ ย มใช้ เ พื่ อ ประเมิ น ความ
สามารถในการทรงตัว วิธีการประเมินแบ่งเป็น 2
รูปแบบ คือ 1) ลุกนั่งติดต่อกันภายใน 30 วินาที
(30-sec chair stand) และนับจานวนครั้งที่ทาได้
โดยเกณฑ์บ่งบอกความเสี่ยงต่อการหกล้มขึ้นกับ
เกณฑ์มาตรฐานตามอายุและเพศ โดยเฉลี่ยตั้งแต่
7 ถึง 14 ครั้ง (Phelan et al., 2015) และ 2) ให้
ลุ กนั่ งจากเก้ าอี้ 5 ครั้ งติ ดต่ อกั น (Fived-timed
Chair stand/ Fived-timed sit to stand) โดย
หากใช้ เ วลาในการท าการทดสอบมากกว่ า 12
วินาที (Tiedemann et al., 2010) หรือ มากกว่า
หรือเท่ากับ 14 วินาที (Milisen et al., 2009) ถือ
ว่ามีการทรงตัวที่ผิดปกติและเสี่ยงต่อการหกล้ม
 การยื น เพื่ อ ทดสอบการทรงตั ว 4
แบบ (4 Stage balance test) คือ วิธีการทดสอบ
การทรงตัว ได้แก่ การยืนเท้าชิดกัน (Side by side
stand) การยืนต่อเท้าทั้งหมด (Full tandem
stand) การยืนต่อเท้าครึ่งหนึ่ง (Semi tandem
stand) และ การยืนขาเดียว (One leg stand)
โดยหากไม่สามารถยืนได้หรือยืนได้นานน้อยกว่า
10 วินาที ถือว่ามีปั ญหาการทรงตัวและเสี่ยงต่อ
การหกล้ ม การทดสอบนี้ ใ ช้ ทั้ ง เพื่ อ คั ด กรอง
(Phelan et al., 2015) และ ประเมินปัจจัยเสี่ยง
หลายปัจจัย (Milisen et al., 2009) และบาง
การศึกษาใช้เพียงบางรูปแบบในการประเมิน เช่น
การยืนต่อเท้าทั้งหมด (Full tandem stand)
(Tiedemann et al., 2010) เพียงการทดสอบ
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เดียว และ ทดสอบเพียง 3 วิธี ยกเว้น การยืนขา
เดียว (One leg stand) (Soriano et al., 2007)
 ก า ร ก้ า ว ขึ้ น ขั้ น ต่ า ง ร ะ ดั บ
(Alternative step test) เป็นการประเมินความ
มั่นคงของร่างกาย (Stability) ความสามารถในการ
ก้าวยกขาขึ้นของผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุ ก้าวขา
ซ้ า ยสลั บขวาขึ้ นบนแท่ นที่ สู ง 18 ซม.และหน้ า
กว้างประมาณ 40 ซม. จ านวน 8 ครั้ง โดยหาก
ผู้สูงอายุใช้เวลามากกว่าหรือเท่ากับ 10 วินาที ถือ
ว่ามีความเสี่ยง (Tiedemann et al., 2010)
 ความสามารถในการเอื้อมจับขณะยืน
(Functional reach test) เป็นการทดสอบดู
ความสามารถในการเอื้ อ มหยิ บ ของ โดยหาก
ผู้สูงอายุทาได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ซม. ถือว่ามี
ความเสี่ยง (Milisen et al., 2009)
- การใช้ยา เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญใน
การประเมินทุกการศึกษาโดยการประเมินการใช้
ยาจะคานึงถึงจานวนของชนิดยาและกลุ่มยาที่ใช้
หากผู้สูงอายุใช้ยามากกว่าหรือเท่ากับ 4 ชนิดขึ้น
ไป หรือใช้ยาที่มีผลต่อจิตประสาท (Psychoactive
medications) หรือยาอื่นๆที่ทาให้เกิด อาการง่วง
ซึม หรือ ความดันโลหิตต่าเมื่อเปลี่ยนท่า ถือว่ามี
ความเสี่ยงต่อการหกล้ม โดยการศึกษาส่วนใหญ่
คานึงถึงทั้ง 2 รูปแบบ (American Geriatrics
Society and British Geriatrics Society, 2011;
Milisen et al., 2009; Tiedemann et al.,
2010) และบางการศึกษาประเมินแต่การใช้กลุ่มยา
ต้านโรคจิตและยาอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ (Phelan
et al., 2015; Soriano et al., 2007) และ หนึ่ง
การศึกษาที่คานึงถึงเพียงจานวนยาที่ใช้ (Renfro
& Fehrer, 2011)
- ความดันโลหิตต่่าเมื่อเปลี่ยนท่า เป็น
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่สัมพันธ์กับการหกล้ม
โดยมี ก ารประเมิ น เป็ น แบบค าถามเกี่ ย วกั บ
ความรู้ สึ ก เวี ย นศี ร ษะเมื่ อ เปลี่ ย นท่ า และการ
ทดสอบให้ ผู้ สู งอายุ นอนประมาณ 5 นาที และ
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เปลี่ยนมายืนตรง โดยจะทาการวัดความดันโลหิต
ขณะนอน และขณะยืนในนาทีที่ 1 และ นาทีที่ 3
หากผู้สูงอายุรู้สึกเวียนศีรษะหรือความดันโลหิตซิส
โตลิคห่างกันมากกว่า 20 มม.ปรอท และ ความดัน
โลหิตไดแอสโตลิคห่างกันมากกว่า 10 มม.ปรอท
ถือว่า มีภาวะความดันโลหิตต่าเมื่อเปลี่ยนท่าและ
เสี่ยงต่อการหกล้ม โดยการศึกษาที่ผ่านมามีการใช้
ทั้งคาถามและการทดสอบ (American Geriatrics
Society and British Geriatrics Society, 2011;
Milisen et al., 2009)ใช้การทดสอบอย่างเดียว
(Phelan et al., 2015; Soriano et al., 2007)
และ ใช้เพียงคาถามในการประเมิน (Renfro &
Fehrer, 2011)
- การตรวจสายตาและความผิ ดปกติ
ความสามารถในการมองเห็ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสาคัญในผู้สูงอายุซึ่งควรได้รับการประเมิน
ทุ ก ๆ 1 ปี เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการ
มองเห็น โดยจะประเมินการตรวจตาครั้งสุดท้าย
หากมากกว่ า 1 ปี ถื อว่ าเสี่ ยงต่ อการหกล้ ม ถ้ า
ความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity)
น้อยกว่า 20/40 การใส่แว่นแบบหลายเลนส์ หรือ
มีปัญหาเรื่องการมองเห็นลดลง ถือว่ามีความเสี่ยง
โดยส่วนใหญ่ จะประเมินทั้ งประวัติ การตรวจตา
และระดับสายตา (Milisen et al., 2009; Phelan
et al., 2015; Soriano et al., 2007)
- ลักษณะเท้า และรองเท้า และ การใช้
เครื่ อ งช่ ว ยเดิ น การประเมิ น ลั ก ษณะเท้ า และ
รองเท้ า เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น คื อ การ
ประเมินลักษณะเท้าที่ผิดปกติ ได้แก่ เท้าแบน เท้า
ผิ ด รู ป นิ้ ว เท้ า ผิ ด ปกติ มี แ ผล เป็ น ต้ น การใส่
รองเท้าไม่เหมาะสม เช่น คับแน่นเกินไป รองเท้า
ส้นสูง หรือการเดินเท้าเปล่า (American Geriatrics
Society & British Geriatrics Society, 2011;
Milisen et al., 2009; Phelan et al., 2015)
และ การใช้เครื่องช่วยเดินชนิดใดชนิดหนึ่งถือว่า
เสี่ยงต่อการหกล้ม (Phelan et al., 2015; Renfro
& Fehrer, 2011; Soriano et al., 2007)
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- สิ่ ง แวดล้ อมและพฤติ กรรม มี เพี ยง
หนึ่งการศึกษาที่มีการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและ
ประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมมาใช้ ในการประเมิ นปั จจั ย
เสี่ยงหลายปัจจัย (Renfro & Fehrer, 2011) และ
บางการศึ กษาที่ เลื อกประเมิ นเพี ยงสิ่ งแวดล้ อม
(American Geriatrics Society & British
Geriatrics Society, 2011) หรือ ประเมินเพียง
พฤติกรรมเสี่ยงโดยการซักถาม (Milisen et al.,
2009)
- ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเสี่ยงที่
เฉพาะเจาะจง มี ค วามหลายหลายในแต่ ล ะ
การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ระดั บ การรู้ คิ ด (American
Geriatrics Society & British Geriatrics Society,
2011; Phelan et al., 2015) ภาวะซึมเศร้า
(Renfro & Fehrer, 2011) การดื่มแอลกอฮอล์
(Soriano et al., 2007) ระดับกิจกรรมทางกาย
(Renfro & Fehrer, 2011) การประเมินระบบ
ประสาท (American Geriatrics Society & British
Geriatrics Society, 2011) และ การประเมินความ
รู้สึกส่วนปลาย(American Geriatrics Society &
British Geriatrics Society, 2011; Tiedemann
et al., 2010) เป็นต้น
แนวทางการจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
หกล้มในหน่วยบริการปฐมภูมิ
การป้ อ งกั น การหกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ ใ น
ชุมชน มีเป้าหมายในการลดโอกาสในการหกล้ม
ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการหกล้ม และ คง
สภาพให้สามารถเคลื่อนไหวในชีวิ ตประจาวันได้
ปกติมากที่สุด (Phelan et al., 2015) การทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การออกกาลัง
กายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการ
ทรงตัว เป็นมาตรการเดี่ยว (Single intervention)
ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพในการป้ อ งกั นการหกล้ มของ
ผู้สูงอายุในชุ มชน ในขณะมาตรการการป้องกั น
หลายปัจจัย (Mulitfactorial intervention) แสดง
ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
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หกล้มที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่มี
ในผู้สูงอายุในแต่ละคนได้มากที่สุด (Stevens &
Burns, 2015) การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ (Strength and balance training)
การออกก าลั ง กายเพื่ อ ป้ อ งกั น การหกล้ ม ให้
ความส าคั ญกั บท่ า ออกก าลั งกาย โดยการออก
ก าลั งกายที่ เพิ่ มความแข็ งแรงของกล้ ามเนื้ อขา
และการทรงตัว (Otago exercise, Barnette’s
balance training) และ การออกกาลังกายแบบไทชิ
(Tai Chi exercise) (Stevens & Burns, 2015)
เป็น 2 วิธี ที่สามารถเพิ่มความสามารถในการทรง
ตัวและลดการเกิดการหกล้มได้ โดยต้องมีการออก
ก าลั ง กายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง ต่ อ
สัปดาห์ จึงจะสามารถป้องกันการหกล้มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุทุกคนที่มีความเสี่ยงต่าและ
เสี่ยงปานกลางควรได้รับการส่งเสริมเรื่องการออก
ก าลั ง กาย โดยมี ก ารด าเนิ น การหลายรู ป แบบ
ได้แก่ 1) การให้คาแนะนาและแผ่นพับเพื่อกลับให้
ผู้สูงอายุนาไปปฏิบัติที่บ้าน 2) การส่งต่อนัก
กายภาพเพื่อฝึกฝนที่โรงพยาบาล และ 3) การส่ง
ต่อไปฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในชุมชนหรือเข้าโปรแกรม
การป้องกันการหกล้มในชุมชน
2. มาตรการการป้ อ งกั น หลายปั จ จั ย
(Multifactorial intervention) เป็นมาตรการใน
การป้องกันการหกล้มที่สาคัญภายหลังได้รับการ
ประเมิ นปั จ จั ย เสี่ ยง ได้ แก่ การให้ ค วามรู้ การ
ปรับเปลี่ยนยา การออกกาลังกาย การจัดการเรื่อง
สายตา การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย การ
จั ดการและติ ดตามภาวะความดั นโลหิ ตต่ าเมื่ อ
เปลี่ยนท่า การแก้ไขปัญหาเรื่องเท้าและรองเท้า
และ การให้วิตามินดีและแคลเซียม (Phelan et
al., 2015; Stevens & Burns, 2015) โดยเนื้อหา
ในการจัดการแต่ละปัจจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
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2.1 การให้ความรู้ เป็นการจัดการที่ให้กับ
ผู้ สู งอายุ ทุ กคน ทั้ งผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามเสี่ ยงน้ อย
เสี่ยงปานกลาง และ เสี่ยงสูง โดยเนื้อหาในการให้
ความรู้ จ ะประกอบด้ ว ย ขนาดของปั ญ หาและ
ผลกระทบของการหกล้มในผู้สูงอายุ สาเหตุ ปัจจัย
เสี่ยงต่อการหกล้ม วิธีการป้องกันการหกล้มทั้งตัว
ผู้ สู ง อายุ ญาติ และผู้ ดู แ ล โดยการให้ ค วามรู้
สามารถทาได้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม อย่างไรก็
ตาม มีการแนะนาให้มีการจัดการให้ความรู้แบบ
รายกลุ่ ม เนื่ อ งจากสามารถเพิ่ ม แรงจู ง ใจ และ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ป ระสบการณ์ ร่ ว มกั น ได้ ดี
(National Center for Injury Prevention and
Control, 2015)
2.2 การปรับเปลี่ยนยา ในกรณีที่ผู้สูงอายุ
มี ก ารรั บ ประทานยาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การหกล้ ม
พยาบาลจะต้องให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลข้างเคียง
ของยาที่ทาให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้มเพื่อให้
ผู้สูงอายุเพิ่มความระมัดระวัง การส่งต่อปรึกษา
แพทย์ประจาตัวผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยน
หรื อ ลดยาให้ เ หมาะสมต่ อ ไป รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ผู้สูงอายุหลังการปรับเปลี่ยนยา
2.3 การออกกาลังกาย ในกรณีที่ผู้สูงอายุ
มีความเสี่ยงสูง และ มีปัญหาการเดินและการทรง
ตัวผิดปกติ ควรส่งปรึกษานักกายภาพบาบัดเพื่อ
ออกแบบวิธีการออกกาลังกายที่เฉพาะเจาะจงกับ
ผู้สูงอายุ และให้เข้ากลุ่มบาบัดที่โรงพยาบาล เพื่อ
ฝึกฝนเรื่องการเดินและการทรงตัว รวมทั้งการให้
ค าแนะน าในการกลั บไปปฏิบั ติ ต่อด้ วยตนเองที่
บ้าน
2.4 การจัดการเรื่องสายตา ผู้สูงอายุทุก
รายควรได้รับการตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ในกรณีที่มีความสามารถในการมองเห็นน้อย
กว่า 20/40 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งต่อให้จักษุ
แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาต่อไป
2.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจั ยเสี่ยงภายนอกที่สาคั ญต่อ
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การหกล้มในผู้สู งอายุ และเป็นปัจจั ยที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัยได้ โดยการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นการใช้แบบประเมินด้วยตนเองในการประเมิน
และจัดการแก้ไข เช่น การติดตั้งราวจับทางเดิน
ราวบันได ราวจับพยุงตัวในห้องน้า การปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมที่จะทาให้เกิดการสะดุดหรือลื่นหกล้ม
ได้ง่าย เช่น พรมเช็ดเท้า สิ่งของหรือสายไฟที่กีด
ขวางทางเดิน บริเวณพื้นที่ไม่เรียบ พื้นลื่นมีน้าขัง
รวมทั้ ง การจั ดแสงสว่ า งให้ เพี ย งพอโดยเฉพาะ
ทางเดิน เป็นต้น
2.6 การจัดการและติดตามภาวะความดัน
โลหิตต่าเมื่อเปลี่ยนท่า ควรให้ค าแนะนาในการ
ป้ อ งกั น ความดั น ต่ าเมื่ อ เปลี่ ย นท่ า เช่ น การ
เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าอย่างช้าๆ สังเกตอาการ
ส่งต่อหรือปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและปรับลด
ยาที่ส่งผลทาให้ผู้สูงอายุมีความดันโลหิตต่าเมื่อ
เปลี่ยนท่า
2.7 การแก้ไขปัญหาเรื่องเท้าและรองเท้า
ควรแนะนาให้ผู้สูงอายุสวมใส่รองเท้าที่พอดี ไม่สูง
ส้ น แข็ ง แรง หากมี ปั ญ หาเรื่ อ งเท้ า ส่ ง ต่ อ พบ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาเท้าหรือตัดรองเท้าให้
เหมาะสม
2.8 การให้วิตามินดี และแคลเซียม เป็ น
วิธีการในการป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้ม
และให้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและมีภาวะกระดูก
พรุน เพื่ อป้องกั นกระดูกหักเมื่ อเกิดการหกล้มใน
บางค าแนะน าอาจแนะน าให้ ผู้ สู งอายุ ใส่ เครื่ อง
ป้องกันสะโพก (Hip protector)
การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา แสดง
ให้เห็นว่า แนวทางในการประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกัน
และเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั น โดยอาจมี การ
เพิ่ ม เติ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งบางอย่ า งที่ มี ค วามเฉพาะ
เจาะจงกับบริบทนั้นๆ ซึ่งแนวทางในการประเมิน
และจัดการปัจจัยเสี่ ยงเพื่อป้องกันการหกล้มของ
CDC ในโปรแกรม STEDI (Phelan et al., 2015)
(แผนภูมิที่ 1) เป็นแนวทางตัวอย่างทีส่ ามารถนามา
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหน่ วยบริ ก ารปฐมภู มิ เนื่ อ งจาก
แนวทางมี การคั ดกรองความเสี่ ยงต่ อการหกล้ ม
ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ทุ ก คน โดยการซั ก ประวั ติ แ ละ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในรายที่มีความเสี่ยง
สูงจะได้ รั บการประเมิ นปั จจั ยเสี่ ยงหลายปั จจั ย
อย่างละเอียดเพิ่มเติม ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยง
แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่า ปานกลาง และ
สูง ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่า จะได้รับการให้ความรู้
และ ส่งเสริมให้ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อและการทรงตัวในชุมชน ผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงปานกลาง คือ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่อง
สมรรถภาพทางกายบกพร่อง จะเพิ่มเติมเรื่องการ
ส่งปรึกษานักกายภาพบาบัดฝึกฝนการออกกาลัง
กายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และจัดการการใช้
ยาที่ ส่ งผลต่ อการทรงตั ว ส่ วนผู้ สู งอายุ ที่ มี ความ
เสี่ยงสูง จะมีการจั ดการปัจจั ยเสี่ยงของผู้สูงอายุ
ทั้งหมด ได้แก่ การให้ความรู้ การปรับเปลี่ยนยา
การออกก าลั งกาย การจั ดการเรื่ องสายตา การ
จั ดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภั ย การจั ดการและ
ติดตามภาวะความดันโลหิตต่าเมื่อเปลี่ยนท่า การ
แก้ ไขปั ญหาเรื่ องเท้ าและรองเท้ า และ การให้
วิตามินดีและแคลเซียม รวมทั้งติดตามผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง
แนวทางการด าเนิ นงานของพยาบาลอนามั ย
ชุมชนเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ
พยาบาลอนามัยชุมชนมีบทบาทสาคัญใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ
ครอบคลุ ม 4 มิ ติ ได้ แก่ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
ป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ การคัด
กรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม และ
การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุใน
ชุมชน จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่พยาบาลอนามัย
ชุมชนจะต้องเตรียมพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุตาม
บทบาทพยาบาลอนามั ยชุ มชน สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
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1. การคั ดกรองความเสี่ ยงต่ อการหกล้ ม
ของผู้ สู งอายุ พยาบาลควรมี การคั ดกรองความ
เสี่ ย งต่ อ การหกล้ ม ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ทุ ก ราย โดย
เพิ่ ม เติ ม เข้ า กั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ข อง
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน โดยเป็ น ค าถามสั้ น ๆ ได้ แ ก่
ประวั ติ การหกล้ ม และ ปั ญหาเรื่ องการทรงตั ว
รวมทั้ งประเมินสมรรถภาพทางกาย ได้ แก่ การ
ทดสอบการลุกนั่งจากเก้าอี้และลุกเดิน (Timed
up and go test) เพื่อประเมินความสามารถใน
การทรงตัวและการเดิน อย่างไรก็ตาม การประเมิน
สมรรถภาพทางกาย พยาบาลควรได้รับการฝึกฝน
เกี่ยวกับวิธีการประเมิน และควรมีสถานที่ที่เหมาะ
กั บ การทดสอบเพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและป้ อ งกั น
อุบัติเหตุขณะทาการทดสอบ
2. การประเมิ น ปั จ จั ย เสี่ ย งหลายปั จ จั ย
หลังจากการคัดกรองความเสี่ยงประจาปี พยาบาล
ควรติดตามและประเมินปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยใน
กลุ่ มผู้ สู งอายุ ที่ มี ความเสี่ ยงสู ง และด าเนิ นการ
จั ดการปั จจั ยเสี่ ยงดั งกล่ าวในชุ มชน หรื อส่ งต่ อ
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงไปรับการประเมินแบบ
หลายปั จ จั ย ที่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน โดยแพทย์
ทางด้านสูงอายุ หรือ พยาบาลชุมชนที่ได้รับการ
ฝึ ก ฝน ได้ แ ก่ การซั ก ประวั ติ ก ารหกล้ ม การ
ประเมิ น สมรรถภาพทางกาย การตรวจระดั บ
สายตา การใช้ยา การประเมินความดันโลหิตต่า
เมื่อเปลี่ยนท่า การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. การจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
หกล้ม พยาบาลควรมีความรู้ในการจัดการปัจจัย
เสี่ ย งและการติ ด ตามส่ ง ต่ อ แต่ ล ะรายอย่ า ง
เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมในการจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการหกล้ม ควรมีแนวทางในการดาเนินงาน
ดังนี้
3.1 การให้ความรู้ พยาบาลควรมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุและ
การป้องกันการหกล้ม ทั้งผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่า
เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง โดยแนะนาให้ทาเป็น
กลุ่ ม แบบไม่ เ ป็ น ทางการจะช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม มี ก าร

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

191

แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ล ดความกั ง วลและ
สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(National Center for Injury Prevention &
Control, 2015) ซึ่งสามารถดาเนินการภายหลัง
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้สูงอายุ
ด้านผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงอาจให้คาแนะนาเป็น
รายบุ ค คลในการจั ด การแต่ ล ะปั จ จั ย เสี่ ย งของ
ตนเอง รวมทั้งการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องสิ่ ง แวดล้ อมไม่ ปลอดภั ย
ภายในบ้าน (Kittipimpanon, Amnatsatsue,
Kerdmongkol, Maruo, & Nityasuddhi, 2013)
3.2 การออกก าลั ง กาย พยาบาลควร
ส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายในชุ ม ชน ในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่าและปานกลาง โดยเริ่ม
จากกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุให้มีแกนนาออกกาลัง
กายในชุมชน เน้นการออกกาลังกายที่เพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว โดยพยาบาล
เป็ น ผู้ ฝึ น ฝน ติ ด ตาม และให้ ค าปรึ ก ษา โดย
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุสามารถนา
ออกกาลังกายด้วยตนเองในชุมชนได้ เมื่อได้รับการ
ฝึกฝนจากพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งผลของการ
ออกกาลังกายดังกล่าวสามารถเพิ่มความสามารถ
ในการทรงตัวและการเดินได้ (Kittipimpanon et al,
2013) รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนในชุมชน(กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ และ
ผจงจิต ไกรถาวร, 2558) ในรายที่มีความเสี่ยงสูง
ควรมี การส่ งต่ อนั กกายภาพบ าบั ดหรื อแพทย์ ที่
เกี่ยวข้องในการหาสาเหตุความผิดปกติ และให้
คาแนะนาในการออกกาลังกายที่เหมาะสม รวมถึง
ติดตามเยี่ยมบ้าน
3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
ในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่าและปานกลาง อาจใช้
แบบประเมินสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง รวมถึงคู่มือใน
การจั ด การความเสี่ ย งให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ น า
กลับไปประเมินที่บ้านและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
ทางด้านผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง พยาบาลควร
ติดตามประเมินสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกัน
การหกล้ม รวมทั้งให้คาแนะนาในการปรับเปลี่ยน
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ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุด โดยให้ครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน การ
ติดป้ายเตือนให้ระวัง การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง แวดล้ อ มที่
อันตราย เป็นอีกวิธีที่จะสามารถป้องกันการหกล้ม
ในชุมชนได้ (Kittipimpanon et al, 2013)
3.4 การจั ดการปั จจั ยเสี่ ยงอื่ นๆ ได้ แก่
ปัญหาสายตา ภาวะความดันโลหิตต่าเมื่อเปลี่ยน
ท่า การจัดการเรื่ องยา และ ปัญหาเรื่องเท้าและ
รองเท้า อาจต้องใช้ความร่วมมือจากทีมสุขภาพใน
การส่ งต่ อเพื่ อแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ โดยต้ องมี การ
พัฒนาแนวทางการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและให้การ
รักษาที่ชัดเจน บทบาทพยาบาลเบื้องต้น ควรสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของการตรวจสายตา
และการรักษาเมื่อพบระดับสายตาที่ผิดปกติ การ
ให้ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ตั ว และจั ด สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้มให้กับผู้สูงอายุและ
ญาติ เช่น การเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง การใส่
รองเท้ า ที่ เ หมาะสม การมี แ สงสว่ า งที่ เ พี ย งพอ
บริเวณทางเดิน การทาสัญลักษณ์บริเวณพื้นต่าง
ระดับให้ชัดเจน การดูแลพื้นให้แห้งอยู่เสมอ และ
ไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวางในบริ เ วณบ้ า น รวมทั้ ง การให้
คาแนะนาในการป้องกันความดันต่าเมื่อเปลี่ยนท่า
เช่น การเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าอย่างช้าๆ การ
สั งเกตอาการ และ ปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
และปรับลดยา เป็นต้น
การพั ฒนาแนวทางในการประเมิ นและ
จัดการความเสี่ ยงต่อการหกล้มให้กับพยาบาลใน
หน่วยบริการปฐมภูมิมีความสาคัญในการป้องกัน
การหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน จากการศึกษาที่
ผ่ า นมา พบประเด็ น ส าคั ญ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น
ได้แก่ เวลาที่จากัดหรือไม่มีเวลา (Gaboreau et al.,
2016; Milisen et al., 2009) ขาดแรงจูงใจในการ
ประเมิน (Milisen et al., 2009) และบางส่วนลืม
ที่ จ ะประเมิ น ความไม่ เหมาะสมกั บ บริ บทการ
ทางาน (Gaboreau et al., 2016) รวมทั้งขาด
ความร่ ว มมื อ และประสานงานกั บหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง (Milisen et al., 2009) ดังนั้นการ
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พัฒนาแนวทางและการดาเนินงานควรกระตุ้นให้
เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการด าเนิ น งาน สร้ า ง
แรงจูงใจ และคานึงถึงความเหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงระบบการส่งต่อเพื่อ
วิ นิ จ ฉั ยและให้ ก ารรั กษาที่ ชั ดเจนจะท าให้ การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
การสร้ า งความตระหนั ก การอบรมเกี่ ย วกั บ
แนวทางที่พัฒนาขึ้น และการใช้เครื่องมือหรือแบบ
ประเมินต่างๆ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง จะสามารถเพิ่ ม
สมรรถนะและความมั่นใจในการประเมินได้มากขึ้น
(Schrodt, Garbe, & Shubert, 2014)
สรุป
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการดาเนินงานในระบบ
บริการปฐมภูมิ โดยพยาบาลชุมชนมีบทบาทสาคัญ
ในการดาเนินงานต่างๆ การประเมินความเสี่ยง
หรือการคัดกรองโรคจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางด้าน
สุขภาพ สามารถดูแลและป้องกันการเกิดปัญหา
สุขภาพนั้นได้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายที่จะให้
ผู้สูงอายุมี ศักยภาพในการดูแลตนเอง มีคุณภาพ
ชิ วิ ตที่ ดี ไม่ เกิ ด การบาดเจ็ บ ความพิ การ หรื อ
เสียชี วิต แนวทางการประเมินและจั ดการความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน
เป็ น แนวทางหนึ่ ง ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยพยาบาลอนามัยชุมชนควร
ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการประเมินและ
จัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการหกล้ม รวมถึง
การพัฒนาระบบการส่งต่อให้ครอบคลุมสหสาขา
วิ ช าชี พ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ปั จ จั ย เสี่ ย งของ
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงให้ได้รับการจัดการเพื่อ
ป้องกันการหกล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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