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บทคดัยอ 

ความเปนมา :การพลัดตกหกลมเปนปญหาที่สําคัญ และพบบอยในผูสูงอายุ โดย 1 ใน 3 ของผูสูงอายุหกลมทุกป 
และเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 รองจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน  มีผูเสียชีวิตจากการพลัดตก
หกลมปละกวา 2,000 คน โดยคร่ึงหนึ่งเปนผูสูงอายุ (เฉลี่ยวันละ 3 คน) 

วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการ
จัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุที่มารบับริการในเครือขายสถานบริการสาธารณสุข 12 แหง 

วิธีการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ศึกษาในผูสูงอายุที่มารับบริการในเครือขายสถาน
บริการสาธารณสุข 12 แหง เก็บขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผูสูงอายุทุกคนจะ
ไดรับการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ และสวนท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณาและหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมฯ 
ใชสถิติทดสอบไควสแคว 

ผลการวิจัย : ผูสูงอายุจํานวน 194 คน เปนเพศหญิงรอยละ 84 เพศชายรอยละ 16 สวนใหญเปนกลุมอายุ 70 - 79 ป 
รอยละ 45.8 รองลงมาเปนกลุมอายุ 60 – 69 ป รอยละ 38.7 การศึกษาพบวาระดับความรูของผูสูงอายุ       
มีคะแนนเฉลี่ย 5.68 คะแนน (S.D. = 0.81) สวนใหญมีความรูในระดับสูงรอยละ 93.8  พฤติกรรมพบวา มี
คะแนนเฉลี่ย 6.29 คะแนน (S.D. = 0.86) มีพฤติกรรมปองกันพลัดตกหกลมในระดับสูง รอยละ 97.0 ขณะที่
ทัศนคติพบวา มีคะแนนเฉลี่ย 1.74 คะแนน (S.D. = 0.43) ซึ่งมีทัศนคติอยูในระดับต่ําถึงปานกลางถึงรอยละ 
100.0 ทั้งนี้เมื่อหาความสัมพันธพบวา ความรูความเขาใจ และทัศนคติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอการ
จัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สรุปการวิจัย : การพลัดตกหกลมเปนปญหาที่สําคัญในกลุมผูสูงอายุ โดยความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 
ซึ่งผูสูงอายุมีความรู พฤติกรรมปองกันการพลัดตกหกลมในระดับสูง ขณะที่ทัศนคติระดับต่ําถึงปานกลาง โดย
ความรูความเขาใจ และทัศนคติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ดังนั้นผูสูงอายุ ญาติและชุมชนควรไดรับการ
สื่อสารความเสี่ยงใหครอบคลุม และสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงตอการปองกันการพลัดตกหกลม 

  
1. ความสําคัญของปญหา 

 ประชากรรวมทั้งโลกไดเขาเกณฑที่เรียกไดวาเปน “สังคมสูงวัย” ขณะที่ประชากรไทยกําลังสูงวัยขึ้น
อยางเร็วและตอเนื่อง โดยเปนสังคมสูงวัยมาตั้งแตป 2548 คือมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป สูงถึงรอยละ 
10 ประชากรสูงอายุกําลังเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกวารอยละ 4 ตอป ในขณะที่ประชากรรวม 
เพิ่มขึ้นดวยอัตราเพียงรอยละ 0.5 เทานั้น จากการคาดประมาณประชากรของสํานักงาน คณะกรรมการ



 

 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ คือมีสัดสวนประชากร
อายุ 60 ปข้ึนไปสูงถึงรอยละ 20 ในป 2564 และจะเปน สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเม่ือมีสัดสวนประชากรอายุ 
60 ปขึ้นไปสูงถึงรอยละ 28 ในป 2574 1 

 จากการเพิ่มขึ้นของสัดสวนผูสูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจากความเสื่อมตามวัยทําใหมี
ปญหาสุขภาพและการบาดเจ็บที่สําคัญ โดยเฉพาะการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ และเปนสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับ 2 รองจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน2 ซึ่งประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากการพลัดตกหกลมในทุก
กลุมอายุปละเกือบ 2,000 คน โดยครึ่งหนึ่งเปนผูสูงอายุ (เฉลี่ยวันละ 3 คน) และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามอายุท่ี 
สูงขึ้น จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบวาในแตละป
มีผูสูงอายุ 1 ใน 3 พลัดตกหกลม หรือมากกวา 3 ลานคน ในจํานวนน้ีมีผูท่ีไดรับบาดเจ็บสูงถึง 6 แสนคน โดย
คร่ึงหนึ่งหรือกวา 3 แสนคน มีบาดแผล ฟกช้ํา ถลอก และไดรับบาดเจ็บรุนแรงจนสะโพกหักสูงเกือบ 3,000 
คน ผูสูงอายุเพศหญิงมีการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกลมสูงกวาเพศชาย 1.6 เทา ทั้งนี้ สําหรับสาเหตุหลักมา
จากการลื่น สะดุด หรือกาวพลาดบนพื้นระดับเดียวกันมากถึงรอยละ 60 แตมีเพียงรอยละ 5.8 เกิดจากการตก
หรือลมจากบันใดและขั้นบันใด และสถานที่พลัดตกหกลมพบวา มากถึงรอยละ 65 ท้ังเพศชายและเพศหญิง 
หกลมนอกบริเวณบาน โดยผลจากการพลัดตกหกลมมีตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอย จนรุนแรงทําใหกระดูกหัก 
ความสามารถในการเคลื่อนไหวชวยตัวเองไดลดลง พิการและตองพ่ึงพาผูอื่น เปนผูปวยติดเตียง3 และพบวา 1 
ใน 4 ของผูสูงอายุที่กระดูกสะโพกหักจากการหกลม จะเสียชีวิตภายใน 6 เดือนหลังการหกลม ขอมูลดังกลาว 
ขางตนแสดงใหเห็นวาผลกระทบจากการหกลม ไมเพียง แตสงผลตอผูสูงอายุเทาน้ัน ยังสงผลตอครอบครัว 
สังคม และเศรษฐกิจอีกดวย4 

 การหกลมเปนผลมาจากปจจัยหลาย ๆ ดานประกอบกันทั้งปจจัยจากผูสูงอายุเอง (intrinsic factor) 
และปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายนอก (extrinsic factor) ปจจัยภายในของผูสูงอายุที่เพิ่มความเสี่ยงในการหกลม 
ประกอบดวย อายุที่เพ่ิมข้ึน ประวัติการเคยหกลมมากอน มีโรคเรื้อรัง เชน ภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน 
(cerebrovascular disease) ขอเขาเสื่อม ความดันโลหิต สมองเสื่อม (cognitive impairment, Parkinson’s 
disease) เปนตน มีความผิดปกติของการเดินและการทรงตัว (impaired balance and gait) การสวมใส
รองเทาที่พื้นลื่น ไมมีดอกยาง มีกิจกรรมทางกายที่ลดลง การมองเห็นไมดี และการใชยาบางชนิด เชน ยาท่ี
ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท (psychotropic drugs) ยานอนหลับ ยาขับปสสาวะ (diuretics) ยารัษาความดัน
โลหิตสูง เปนตน สวนปจจัยภายนอกประกอบดวยสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการหกลม เชน พ้ืนตางระดับ มีน้ํา
ขัง บันไดที่แคบ ชัน และไมมีราวจับ แสงสวางไมเพียงพอ เปนตน5 
 จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ ทัศคติ และ
พฤติกรรมในการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร และมีความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมหรือไม เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปจจัยเสี่ยงและปญหา
ไดอยางตรงจุดเพื่อลดโอกาสเกิดพลัดตกหกลมในรายใหมและพลัดตกหกลมซ้ําในผูที่เคยพลัดตกหกลมแลว 
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 ประชากร 

การศึกษาในครั้งนี้ใชรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Descriptive Cross-sectional 
Research) เก็บขอมูลจากผูสูงอายุท่ีมารับบริการในเครือขายสถานบริการสาธารณสุข 12 แหง ซึ่งเปนการเก็บ
ขอมูลโดยทีผู่วิจัยเปนผูสัมภาษณ ไดอานขอคําถามและใหผูสูงอายุตอบ จํานวน 194 คน  



 

 

2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี  
 สวนท่ี 1 ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมใน
ผูสูงอายุ  มีจํานวนทั้งหมด 15 ขอ แบงเปนขอความถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจ จํานวน 6 ขอ เกี่ยวกับ
ทัศนคติ จํานวน 2 ขอ และพฤติกรรม จํานวน 7 ขอ เปนคําถามที่ใหผูสูงอายุตอบวา ใช หรือ ไมใช ตอบถูกให 
1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน  
 สวนที่ 2 คุณลักษณะสวนบุคคล  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ/การ
ทํางานในปจจุบัน การพักอาศัย ที่อยูอาศัย พื้นตางระดับในที่อยูอาศัย แสงสวางภายในบาน ลักษณะสวมที่ใช 
ราวจับยึดภายในหองน้ํา ราวจับยึดภายในบาน วัสดุที่ใชเช็ดเทา โรคประจําตัว ประวัติการใชยา (ไมรวม
วิตามิน) ปญหาในการมองเห็น ปญหาในการทรงตัว การเขารวมกิจกรรมของชุมชน/ชมรม ประวัติการหกลม
ในรอบ 6 เดือน การปฐมพยาบาลหลังการพลัดตกหกลม ลักษณะการบาดเจ็บ อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บและการ 
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงอุปกรณในการพยุงตัวหลังจากพลัดตกหกลม สาเหตุการหกลม บริเวณที่
หกลม และการปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงหรือบริเวณที่มีการพลัดตกหกลม 
2.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ในการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลการศึกษา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมฯ โดยใชสถิติ Chi – Square test กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 จากการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 84 
กลุมอายุระหวาง 70 - 79 ป รอยละ 45.8 สถานภาพสมรสเปน หมาย/หยา/แยกกันอยู รอยละ 46.4 รองลงมา
คือ สมรส รอยละ 42.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 66 ไมไดทํางานรอยละ 71.1 เขารวมกิจกรรม
ของชุมชน/ชมรม รอยละ 89.2  อาศัยอยูกับครอบครัวรอยละ 83.0 สวนใหญอาศัยในบานชั้นเดียว หรือบาน
สองชั้น หองนอนอยูชั้นลางรอยละ 62.9 ในบานมีพื้นตางระดับ รอยละ 75.3 มีแสงสวางภายในบานเพียงพอ รอย
ละ 93.8 ใชสวมแบบชักโครก รอยละ 71.6 สวนใหญไมมีราวจับยึดในหองน้ําและภายในบาน รอยละ 73.2 และ
รอยละ 81.4 ตามลําดับ ใชพรมเช็ดเทา รอยละ 57.7 มีโรคประจําตัว รอยละ 76.8 และใชยาที่เสี่ยงหรือยา 4 ชนิด
(ไมรวมวิตามิน) รอยละ 21.1  ไมมีปญหาการมองเห็นและการทรงตัว รอยละ 53.6 และ 86.1 ตามลําดับ ไมเคยมี
ประวัติการพลัดตกหกลมในรอบ 6 เดือนมากถึง รอยละ 83.0 ขณะที่ผูที่เคยหกลม อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บเปน ไหล 
แขน ขอศอกและมือ รอยละ 27.3 รองลงมาเปน บริเวณทอง หลังสวนลาง กระดูกสันหลังบริเวณเอวและกระดูกเชิง
กราน รอยละ 15.2 ไดรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รอยละ 51.5 ไมไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล รอยละ 75.8 และ
ตองเขาพักรักษาในโรงพยาบาลรอยละ 24.2 ซึ่งตองนอน 3 – 7 วัน และ นอยกวา 3 วัน เปนรอยละ 37.5 ใช
อุปกรณชวยในการพยุงตัวภายหลังจากหกลม รอยละ 12.1 สาเหตุเกิดจากลื่นและสะดุด รอยละ 33.3 และ รอยละ 
21.2 ตามลําดับ บริเวณที่หกลม เปนหองน้ําและบันได รอยละ 18.2 และ รอยละ 12.1 ตามลําดับ ซึ่งไดมีการ
ปรับปรุง แกไขจุดเสี่ยงหรือบริเวณที่หกลม รอยละ 51.5  ดังตารางที่ 1 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละของคุณลักษณะสวนบุคคล (n = 194) 
คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน (รอยละ) 

ผูสูงอายุทั้งหมด 194 
    ชาย 31 (16.0) 
    หญิง 163 (84.0) 
กลุมอายุ (ป): คาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 71.4±6.4 
    นอยกวา 60 ป 1 (0.5) 
    อายุ 60 - 69 ป 75 (38.7) 
    อายุ 70 - 79 ป 89 (45.8) 
    อายุ 80 ปขึ้นไป 29 (15.0) 
สถานภาพ  
    โสด 22 (11.3) 
    สมรส 82 (42.3) 
    หมาย/หยา/แยกกันอยู 90 (46.4) 
    อ่ืนๆ 0 (0.0) 
การศึกษา  
    ไมไดเรียน 7 (3.6) 
    ประถมศึกษา 128 (66.0) 
    มัธยมศึกษา 25 (12.9) 
    ปริญญาตรีหรือสูงกวา 34 (17.5) 
อาชีพ  
    ไมไดทํางาน 138 (71.1) 
    ทํางาน 56 (28.9) 
การอยูอาศัย  
    อยูคนเดียว 33 (17.0) 
    อยูกับครอบครัว 161 (83.0) 
ที่อยูอาศัย  
    บานชั้นเดียวหรือบานสองชั้นหองนอนอยูชั้นลาง 122 (62.9) 
    บาน 2 ชั้นหองนอนอยูชั้นบนหรือบานยกพื้นสูง 72 (37.1) 
              พ้ืนตางระดับในที่อยูอาศัย  
                       มี 146 (75.3) 
                       ไมมี 48 (24.7) 
              แสงสวางภายในบาน  
                      เพียงพอ 182 (93.8) 
                      ไมเพียงพอ 12 (6.2) 
              ลักษณะสวมที่ใช  
                      ชักโครก 139 (71.6) 
                      สวมนั่งยอง 51 (26.3) 



 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน (รอยละ) 
อ่ืนๆ 4 (2.1) 

              ราวจับยึดภายในหองนํ้า  
                      มี 52 (26.8) 
                      ไมมี 142 (73.2) 
              ราวจับยึดภายในบาน  
                       มี 36 (18.6) 
                       ไมมี 158 (81.4) 

วัสดุที่ใชเช็ดเทา  
                       เศษผา/เสื้อเกา 76 (39.2) 
                       พรมเช็ดเทา 112 (57.7) 

อ่ืนๆ 6 (3.1) 
โรคประจําตัว  
    มี 149 (76.8) 
    ไมมี 45 (23.2) 
ประวัติการใชยาที่เสี่ยงหรือยา 4 ชนิด (ไมรวมวิตามิน)  
     มี 41 (21.1) 
     ไมมี 153 (78.9) 
ปญหาการมองเห็น  
     มี 90 (46.4) 
     ไมมี 104 (53.6) 
ปญหาการทรงตัว  
     มี 27 (13.9) 
     ไมมี 167 (86.1) 
การเขารวมกิจกรรมของชุมชน/ชมรม  
     เขารวม 173 (89.2) 
     ไมเขารวม 21 (10.8) 
การพลัดตกหกลมในรอบ 6 เดือน  
     ไมเคย 161 (83.0) 
     เคย 33 (17.0) 
     การปฐมพยาบาลหลังการพลัดตกหกลม  
            ได 17 (51.5) 
            ไมได 16 (48.5) 
     ลักษณะการบาดเจ็บ  
            ฟกช้ํา 11 (33.3) 
            ถลอก 4 (12.1) 
            ปวดหลัง/เมื่อย 7 (21.2) 
            กระดูกหัก 0 (0.0) 



 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน (รอยละ) 
            มีบาดแผล 3 (9.2) 
            อื่นๆ 8 (24.2) 
     อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ  
            ศีรษะและคอ 4 (12.1) 
            สะโพกและตนขา 4 (12.1) 
            ไหล แขน ขอศอก และมือ 9 (27.3) 
            บริเวณทอง หลังสวนลาง กระดูกสันหลังบริเวณเอว และกระดูกเชิงกราน 5 (15.2) 
            เขาปลายขา ขอเทาและเทา 4 (12.1) 
            อื่นๆ 7 (21.2) 
     เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  
              ไมใช 25 (75.8) 
              ใช 8 (24.2) 
                    ไมไดนอนโรงพยาบาล 2 (25.0) 
                    นอนโรงพยาบาลนอยกวา 3 วัน 3 (37.5) 
                    นอนโรงพยาบาล 3 - 7 วัน 3 (37.5) 
                    นอนโรงพยาบาล 7 - 14 วัน 0 (0.0) 
                    นอนโรงพยาบาล มากกวา 14 วัน 0 (0.0) 
              การผาตัด  
                     ใช 1 (3.0) 
                     ไมใช 32 (97.0) 
              อุปกรณในการพยุงตัวหลังจากพลัดตกหกลม  
                       มี 4 (12.1) 
                       ไมมี 29 (87.9) 
              สาเหตุการหกลมที่ผานมา  
                        ลื่น 11 (33.3) 
                        สะดุด  7 (21.2) 
                        หนามืด/วิงเวียนศีรษะ 3 (9.1) 
                        กาวพลาด 3 (9.1) 
                        ตกจากที่สูง 4 (12.1) 
                        อื่นๆ 5 (15.2) 
              บริเวณที่หกลม  
                        หองน้ํา 6 (18.2) 
                        หองครัว 2 (6.1) 
                        หองนอน 0 (0.0) 
                        สวนสาธารณะ 1 (3.0) 
                        บันได 4 (12.1) 
                        วัด 2 (6.1) 



 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน (รอยละ) 
                        ตลาด 1 (3.0) 
                        อื่นๆ 17 (51.5) 
              ภายหลังท่ีผูสูงอายุพลัดตกหกลมแลวไดมีการปรับปรุง แกไขจุด 
              เสี่ยงหรือบริเวณท่ีมีการพลัดตกหกลม   
                        แกไข 17 (51.5) 
                        ไมแกไข 16 (48.5) 

 
  
  4.2 วิเคราะหความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการความเสี่ยงตอการพลัด
ตกหกลมในผูสูงอายุ พิจารณารายขอและรายดานพบวา 
  ดานความรู กลุมตัวอยางตอบถูกมากที่สุด คือ การพลัดตกหกลมเปนปญหาที่สําคัญหรือพบ
บอยในผูสูงอายุและพ้ืนเปยก ล่ืน ทําใหเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม รอยละ 96.9 ดังตารางที่ 2 เม่ือจําแนกตาม
ระดับความรูพบวา มีคะแนนเฉลี่ย 5.68 คะแนน (S.D. = 0.81) สวนใหญมีความรูในระดับสูง รอยละ 93.8 ดัง
ตารางที่ 3 
  ดานพฤติกรรม กลุมตัวอยางตอบถูกมาก คือทานเช็ดทําความสะอาดทันทีหากพบมีน้ําหก
หรือพ้ืนเปยก รอยละ 97.4 ดังตารางที่ 2 เมื่อจําแนกพฤติกรรมตามระดับ พบวา มีคะแนนเฉลี่ย 6.29 คะแนน 
(S.D. = 0.86) สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับสูง รอยละ 97.0 ดังตารางท่ี 3 
  ดานทัศนคติ กลุมตัวอยางตอบถูกมากท่ีสุด คือ ทานออกไปขางนอกหรือเขารวมกิจกรรม
เปนประจํา (อยางนอยส ัปดาหละ 1 คร้ัง) รอยละ 92.3 ดังตารางที่ 2 เมื่อจําแนกทัศนคติตามระดับ พบวา มี
ทัศนคติอยูในระดับนอยถึงปานกลาง รอยละ 100.0 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ ความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม
ในผูสูงอายุ (n = 194) 

ขอคําถาม ใช ไมใช Mean S.D. แปลผล 
1.1 การพลัดตกหกลมเปนปญหาที่สําคัญ 

หรือพบบอยในผูสูงอายุ 
188 (96.9) 6 (3.1) .97 .17 สูง 

1.2 ผูสูงอายุที่เคยหกลมจะมีโอกาสหกลม
มากกวาผูท่ีไมเคยหกลม 

182 (93.8) 12 (6.2) .94 .24 สูง 

1.3 การทรงตัวไมดี มีโอกาสพลัดตกหกลม
มากกวาคนที่มีการทรงตัวดี 

185 (96.4) 9 (3.6) .96 .18 สูง 

1.4 พ้ืนเปยก ลื่น ทําใหเสี่ยงตอการพลัดตก
หกลม 

188 (96.9) 6 (3.1) .97 .17 สูง 

1.5 ผูสูงอายุที่กินยานอนหลับ ยากลอม
ประสาท ยาลดความดันโลหิต หรือยา
ขับปสสาวะทุกวันทําใหเสี่ยงตอการ
พลัดตกหกลม 

164 (84.5) 30 (15.5) .89 .31 สูง 



 

 

ขอคําถาม ใช ไมใช Mean S.D. แปลผล 
1.6 หากทานเกิดการหกลม ไมสามารถ

ขยับรางกายได หรือเมื่อขยับขาแลว
รูสึกปวดสะโพกหรือโคนขาไมควร
เคลื่อนไหว หรือเคลื่อนยาย 

185 (95.4) 9 (4.6) .95 .21 สูง 

1.7 ทานเลือกสวมใสรองเทาที่มีขนาดพอดี 
และพื้นรองเทามีดอกยาง ไมลื่น 

182 (93.8) 12 (6.2) .94 .24 สูง 

1.8 ทานเลือกสวมใสเสื้อผาที่มีขนาดพอดี
กับตัวไมใหญ หรือยาวจนเกินไป 

185 (95.4) 9 (4.6) .95 .21 สูง 

1.9 ทานออกกําลังกาย ยืดเหยียดกลามเนื้อ 
อยางสม่ําเสมอไมนอยกวา  3 วัน/
สัปดาห 

179 (92.3) 15 (7.7) .92 .27 สูง 

1.10 ทานคอยๆ เปลี่ยนทา ขณะนั่ง ยืน 
และเดนิ 

184 (94.8) 10 (5.2) .95 .22 สูง 

1.11 ทานเปดไฟทุกครั้งเม่ือเขาหองน้ํา 185 (95.4) 9 (4.6) .95 .21 สูง 
1.12 ทานเช็ดทําความสะอาดทันทีหากพบมี

น้ําหกหรือพื้นเปยก 
189 (97.4) 5 (2.6) .97 .16 สูง 

1.13 ทานใชอุปกรณชวยเดนิทุกครั้ง ในกรณี
ไดรบัขอแนะนําใหใชอุปกรณชวยเดิน 

117 (70.0) 50 (30.0) .70 .46 ปาน
กลาง 

1.14 ทุกครั้งที่ทานพลัดตกหกลม ทานได
แจงญาติหรือผูดูแลทราบ 

139 (84.8) 25 (15.2) .70 .36 สูง 

1.15 ทานออกไปขางนอกหรือเขารวม  
       กิจกรรมเปนประจํา (อยางนอย 
       ส ัปดาหละ 1 ครั้ง) 

179 (92.3) 15 (7.7) .92 .27 สูง 

 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมตอการจัดการความเสี่ยงฯ 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
ระดับความรูฯ 

สงู (5-6 คะแนน) 182 93.8 
นอย - ปานกลาง (0-4 คะแนน) 12 6.2 

Mean = 5.68 คะแนน S.D. = 0.81 Min-Max = 1 - 6 คะแนน 
 
ระดับพฤติกรรมฯ 

สงู (5-7 คะแนน) 188 97.0 
นอย - ปานกลาง (0-4 คะแนน) 6 3.0 

Mean = 6.29 คะแนน S.D. = 0.86 Min - Max = 3 - 7 คะแนน 
 



 

 

ระดับทัศนคติ   
สงู (2 คะแนน) 0 0.0 
นอย - ปานกลาง  (0-1 คะแนน) 164 100.0 

Mean = 1.74 คะแนน S.D. = 0.43 Min - Max = 0 - 2 คะแนน 
 

  
4.3 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตก
หกลมในผูสูงอายุ 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ความรูและทัศนคติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอการจัดการ
ความเสี่ยงฯ ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการจัดการความเสี่ยงตอการ
พลัดตกหกลมในผูสูงอายุ (n = 194) 

ตัวแปร 2  df p-value 

ความรูฯ .206 1 1.000 
ทัศนคติฯ 1.878 1 0.210 

fisher's exact test ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ความรูเก่ียวกับการปองกันความเส่ียงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ 
 จากการศึกษาระดับความรูเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ ของกลุม
ตัวอยางในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูฯ อยูในระดับสูง ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษา 
ของ Gamage, N., Rathnayake, N., &Alwis, G.11 ที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องจาก กลุมตัวอยางไดรับความรู คําแนะนําจากบุคลากรทางดานการแพทย ผานการมารับบริการ 
ชมรมผูสูงอายุหรือโรงเรียนผูสูงอายุ เปนตน จึงทําใหสวนใหญมีความรูเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยงตอการ
พลัดตกหกลม 
 5.2 ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสงูอายุ 
 จากการศึกษาระดับทัศนคติเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุของกลุม
ตัวอยางในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับทัศนคติฯ อยูในระดับปานกลางถึงนอย ซึ่งสอดคลอง 
กับ พัชรี เรือนศรี8  อาจเปนผลจากการท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับความรู และมีความเขาใจแตยังไม
เพียงพอตอการนําไปสูการมีทัศนคติตอการปองกันพลัดตกหกลมที่ตามมา 
 5.3 พฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันความเส่ียงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ 
 จากการศึกษาระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุของกลุม
ตัวอยางในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมฯ อยูในระดับสูงซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ที่ผานมา8,12  แตแตกตางจากการศึกษาของเบญจพร สวางศรีและเสริมศิริ แตงงาม10 ที่พบวาระดับการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลางเนื่องจากเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย จิตใจ
หงุดหงิดงาย มีความวิตกกังวล จากการเจ็บปวย โรคประจําตัว ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมได ทําใหขาด
ความใสใจการดูแลสุขภาพเทาที่ควรจึงทําใหระดับการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง 



 

 

 5.4 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการจัดการความเสี่ยงตอการ
พลัดตกหกลมในผูสูงอายุ 
 จากการศึกษาความสัมพันธพบวา ความรูและทัศนคติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอการจัดการ
ความเสี่ยงฯ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 สอดคลองกับการศึกษาของพัชรี เรือนศรี และนราภรณ สุดสนอง8,11 ที่
พบวาไมมีความสัมพันธระหวางความรูกับการปฏิบัติ และทัศนคติกับการปฏิบัติแตอยางใด และไมสอดคลอง
กับการศึกษาของณัฐกานต ธิยะ12  ที่พบวาความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ทั้งนี้อาจเกิดจากการสงเสริม 
สนับสนุนให มีการปองกันการพลัดตกหกลม ยังคอนขางนอยไมทั่วถึง ควรเพ่ิมความครอบคลุมแก
กลุมเปาหมายไดตระหนัก มีความรู มีทศันคติที่ดี และนําไปสูการมีพฤติกรรมปองกันที่ดีดวย 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 1. หนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภายในและนอกสถานบริการสาธารณสุข ควรจัดอบรมใหความรู การ
จัดการความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ โดยเนนประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการศึกษาขางตน 
พรอมประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมฯ สื่อสารความเสี่ยง แกผูสูงอายุ ญาติและผูดูแลไดตะหนักและ
รับรูสถานะความเสี่ยง นําสูการปฏิบัติตัวที่ถูกตองและปองกันหกลม และมีการตดิตามประเมินผลรวมดวย 
 2. ควรทําการศึกษาโดยใหครอบครัว ญาติและชุมชนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง/แกไขจุดเสี่ยง 
ซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญในการชวยเหลือและสนับสนุนใหการปองกันการพลัดตกหกลมประสบผลสําเร็จ 
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