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บทคัดยอ

ความกลัวการหกลมทําใหผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมจํากัดกิจกรรมตนเอง สงผลใหขอติดแข็ง และเกิด
ภาวะแทรกซอนตามมา การวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความกลัวการหกลม
และปจจัยที่มีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ผูเขารวมการวิจัย คือ
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมในเขตบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 146 ราย เก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล แบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันตามดัชนีบารเธล การทดสอบการกาวเดินและการทรงตัว แบบวัดความเศรา
ในผูส งู อายุของไทย และแบบประเมินความกลัวการหกลมฉบับภาษาไทย วิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณ
นา สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธเพียรสนั และสัมประสิทธิส์ หสัมพันธพอยทไบซีเรียล ผลการศึกษาพบวา
ความกลัวการหกลมมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน (r(144) = .226,
p = .013) แตมคี วามสัมพันธทางลบกับโรคประจําตัว ความสามารถในการทรงตัว และประสบการณการหกลม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (rpb = -.310, p = .001; r(144) = -.307, p = .001, rpb = -.215, p = .018 ตามลําดับ)
แสดงวาผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดีจะไมกลัวการหกลม
สวนผูท มี่ โี รคประจําตัว ความสามารถในการทรงตัวไมดี และมีประสบการณการหกลมมากอนจะมีความกลัว
การหกลม ดังนั้นพยาบาลสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางการปองกัน และลดปจจัยเสี่ยงที่มีผล
ตอความกลัวการหกลมในผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
คําสําคัญ: ความกลัวการหกลม, ผูสูงอายุ, โรคขอเขาเสื่อม
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Abstract

Fear of falling is an essential antecedent of older adults who have osteoarthritis of the knee to restrict their
activities, leading to stiffness or deformity of the knee and subsequent complications. This descriptive
correlation research aimed to study the fear of falling and its related factors among older adults with
osteoarthritis of the knee. The participants were 149 older adults with osteoarthritis of the knee living
in the health service area of a health promotion hospital in Ubonratchathani Province, Thailand. The
research instruments included a personal data interview guide, Barthel Activities of Daily Living (ADL)
index, Timed up & go test, Thai Geriatric Depression Scale, and the Thai Modiﬁed Falls Efﬁcacy Scale.
Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s production-moment correlations, and Point
biserial correlation coefﬁcients. The results showed that fear of falling was positively correlated to the
Barthel ADL index (r(144) = .226, p = .013) but had a negative relationship with underlying disease,
gait-balance, and fall experience (rpb = -.310, p = .001; r(144) = -.307, p = .001, rpb = -.215, p = .018,
respectively) with statistical signiﬁcance. Thus, it can be concluded that older adults with osteoarthritis of
the knee who were better able to conduct their activities of daily living would not have a fear of falling,
while those with underlying diseases, lower ability to gait-balance, and fall experiences would feel the
opposite. Therefore, nurses can use this research result to ﬁnd an approach to prevent and reduce risk
factors of falls that affect the fear of falls among older adults with osteoarthritis.
Key word: fear of falling, older adults, knee osteoarthritis
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โรคขอเสื่อม (Osteoarthritis) เปนโรคเรื้อรังที่พบไดบอยในผูสูงอายุ จากการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบผูปวยโรคขอเสื่อม รอยละ 8.0-16.4 โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย (Wong,
Davis, Badley, Grewal, & Mohammed, 2010) ทั้งนี้อุบัติการณของโรคขอเสื่อมจะเพิ่มขึ้นตามอายุ
ขอมูลในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2560 มีผูปวยโรคขอเสื่อมเขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน
35,281 ราย เปนผูสูงอายุมากถึง 27,719 ราย คิดเปนรอยละ 78.57 (กองยุทธศาสตรและแผนงาน, 2562)
สอดคลองกับการศึกษาของ วิไลวรรณ ทองเจริญ (2558) ที่พบวาผูปวยโรคขอเสื่อมมากกวารอยละ 70
เปนผูที่มีอายุ 55-78 ป สวนผลการศึกษาผูสูงอายุที่อาศัยในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร จํานวน 392 ราย
พบอุบัติการณของโรคขอเขาเสื่อม รอยละ 34.5-45.6 (สมบูรณ อินทลาภาพร, 2560) โรคขอเขาเสื่อม
สงผลใหเกิดการหกลมได แตในบางชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ มีผูสูงอายุ
ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรคขอเขาเสือ่ มมากถึง 1 ใน 3 ของผูส งู อายุทงั้ หมด กลับพบวายังไมเคยมีการศึกษา
ความกลัวการหกลมของผูสูงอายุในกลุมนี้
โรคขอเขาเสื่อมพบไดมากที่สุดในบรรดาโรคขอเสื่อมทั้งหมด โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ทําใหเกิดการสึกกรอนของกระดูกออนบริเวณผิวขอ พบมากบริเวณขอตอ
ที่รองรับนํ้าหนักของรางกาย ไดแก ขอเขา ขอสะโพก กระดูกสันหลัง ขอไหล และขอเทา (วิไลวรรณ
ทองเจริญ, 2558) การเสื่อมของขอ ทําใหขอตอมีความยืดหยุนลดลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อโครงราง
ลดลง เอ็นหยอน ประสาทสวนปลายเปนอัมพาต ทําใหไมสามารถควบคุมการเดินหรือการทรงตัวใหอยู
ในภาวะปกติได (Ng & Tan, 2013) จึงทําใหผูสูงอายุที่เปนโรคขอเสื่อมมีการจํากัดการเคลื่อนไหวขอมาก
ขึ้น เมื่อเกิดขึ้นเปนระยะเวลานาน สงผลใหขอติดแข็ง หรือขอผิดรูป และกอใหเกิดความพิการตามมาได
(สมบูรณ อินทลาภาพร, 2560)
การหกลมนําไปสูการไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิตไดบอยในผูสูงอายุ การหกลมในผูสูงอายุที่
เปนโรคขอเขาเสื่อม เกิดจากมีอาการปวด การมีนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน การมีโรคเรื้อรัง การเดิน
และการทรงตัวผิดปกติ ความหนาแนนของมวลกระดูกลดลง และมีภาวะซึมเศรา (Ng & Tan, 2013) รวม
ถึงการอาศัยอยูใ นสิง่ แวดลอมทีไ่ มเหมาะสม เชน มีแสงสวางไมเพียงพอ มีสงิ่ กีดขวางทางเดิน พืน้ ตางระดับ
และพืน้ เปยกลืน่ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) จึงทําใหผสู งู อายุทเี่ ปนโรคขอเสือ่ มระยะเวลา 1 ป มีการหกลม
2 ครั้งขึ้นไป มากถึงรอยละ 30-40 และมีความเสี่ยงตอการเกิดหกลมซํ้าถึงรอยละ 50 (Ng & Tan, 2013)
จํานวนขอที่เสื่อมมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุมีความเสี่ยงในการหกลมเพิ่มขึ้น โดยพบวา ผูสูงอายุที่มีขอเสื่อม
1, 2, 3-4 ขอ มีความเสี่ยงตอการหกลม รอยละ 53 ,74 และ 85 ตามลําดับ (Dore et al., 2015) การหกลมทํา
ใหรา งกายไดรบั การบาดเจ็บเล็กนอย จนถึงรุนแรงทีต่ อ งเขารับรักษาตัวในโรงพยาบาล เชน กระดูกสะโพกหัก
และมีเลือดออกในสมอง การหกลม นอกจากทําใหรา งกายไดรบั การบาดเจ็บแลว ยังสงผลกระทบทางดาน
จิตใจทําใหมีภาวะซึมเศรา และกลัวการหกลม (Ng & Tan, 2013)
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ความกลัวการหกลม เปนการรับรูระดับความมั่นใจในการทรงตัวของผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันโดยไมหกลมอยูในระดับตํ่า ซึ่ง Bandura (1997) กลาววาการรับรู
ความสามารถของตนเอง ของบุคคล ถาบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่า หรือไมเชื่อในความ
สามารถของตนเอง ก็มีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนั้นสูง แตในทางตรงกันขาม ถาบุคคลรับรู
วาตนเองมีความสามารถเพียงพอ ก็จะสามารถทํากิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายทีว่ างไวได ดังนัน้ ความกลัว
การหกลมจึงเปรียบเสมือนเปนตัวลดระดับการรับรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจํา
วันของผูสูงอายุ มีการศึกษาความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม พบวา การมีโรคประจําตัว
มากกวาหรือเทากับ 2 โรค มีอาการปวด มีประสบการณการหกลม มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตํ่า และมีความสามารถในการทรงตัวที่ไมดี ทําใหผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมกลัวการหกลมถึง
รอยละ 82.4 ผูส งู อายุทเี่ คยหกลมกลัวการหกลม รอยละ 90.7 และผูส งู อายุทไี่ มเคยหกลมแตกลัวการหกลม
รอยละ 68 (Tsonga et al., 2016) จะเห็นไดวา ผูส งู อายุโรคขอเขาเสือ่ มกลัวการหกลม ซึง่ เกิดไดจากหลายปจจัย
ทําใหทั้งผูที่เคยหกลมและไมเคยหกลม มีความกลัวการหกลมไดเชนเดียวกัน
ผลจากความกลั ว การหกล ม ทํ า ให ผู  สู ง อายุ สู ญ เสี ย ระดั บ ความมั่ น ใจในการทรงตั ว และการ
เคลื่อนไหวรางกาย จึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เคยทํา หรือมีการปฏิบัติกิจวัตร
ประจํ า วั น ลดลง (Tsonga et al., 2016) ซึ่ ง ส ง ผลให เ กิ ด ภาวะท อ งผู ก กระดู ก พรุ น เปราะหั ก ง า ย
หลอดเลือดอุดตัน หายใจหอบเหนื่อย และระบบประสาทไมสามารถควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ
ในรางกายได (Staff Development for Home Health Aide, 2013) ความกลัวการหกลม นอกจากทําใหเกิด
ปญหาทางดานรางกายแลว ยังนําไปสูป ญ
 หาทางดานจิตใจ ทําใหรสู กึ โกรธ เกิดความสับสน มีความวิตกกังวล
การมีปฏิสมั พันธทางสังคมลดลง แยกตัวจากสังคม ทําใหมภี าวะซึมเศรา จึงไมสนใจตนเองและสิง่ แวดลอม
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตลดลง และมีความกลัวการหกลมมากขึ้น (Ng & Tan, 2013)
บางชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีมผี สู งู อายุทไี่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรคขอเขาเสือ่ มจํานวนมาก
แตยังไมเคยมีการศึกษาความกลัวการหกลมของผูสูงอายุเหลานี้ จากขอมูลของ สํานักงานสถิติแหงชาติ
(2562) ในป พ.ศ. 2562 พบวา มีผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด จํานวน 276,628 ราย เมื่อผูวิจัย
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับสุขภาพของชุมชน พบวายังไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับสถิติความกลัวการ
หกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม เชน ในเขตตําบลที่เปนพื้นที่เปาหมายของการศึกษาครั้งนี้ มีผูสูงอายุ
ทั้งหมด จํานวน 5,905 ราย (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) โดยมีผูอาศัยอยูในเขตบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1,210 ราย ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคขอเขาเสื่อมจํานวน
368 ราย คิดเปนรอยละ 30.41 (ขอมูลและสถิตโิ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขามใหญ, 2562) หรือเปน
1 ใน 3 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลนี้
ผูว จิ ยั ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความกลัวการหกลมทําใหผสู งู อายุทมี่ โี รคขอเขาเสือ่ ม
ดังกลาว จึงสนใจศึกษาความกลัวการหกลมและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมใน
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ซึ่งในปจจุบันยังไมปรากฏขอมูลที่ชัดเจน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา
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พัฒนาเปนแนวปฏิบัติในการปองกัน และลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอความกลัวการหกลมในผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อม เปนการสรางเสริมความมั่นใจใหกับผูสูงอายุ ใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดตามปกติ
และลดภาวะพึ่งพาบุคคลอื่น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง โรคประจําตัว ประสบการณการหกลม ความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการทรงตัว และภาวะซึมเศรากับความกลัวการหกลมของ
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการทบทวนวรรณกรรม รวมกับการศึกษาทฤษฎีการรับรู
ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ที่กลาววา การรับรูความสามารถของตนเองของบุคคล
ถาบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่า หรือไมเชื่อในความสามารถของตนเองก็มีแนวโนมที่จะ
หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนั้นสูง แตในทางตรงกันขาม ถาบุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถเพียงพอก็จะ
สามารถทํากิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได ดังนั้น ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่มีความกลัวการ
หกลม อาจเกิดจากการรับรูความสามารถของตนเองที่ลดลง หรือไมมั่นใจในความสามารถของตนเอง
รวมถึงการมีโรคประจําตัว เคยมีประสบการณการหกลม ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันลดลง
ความสามารถในการทรงตัวไมดี และภาวะซึมเศรา

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ (Correlation descriptive research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรคขอเขาเสื่อม อาศัยอยูในเขตบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 368 ราย
กลุ  ม ตั ว อย า ง คื อ ผู  สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ 60 ป บริ บู ร ณ ขึ้ น ไป ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ที่ ไ ด รั บ
การวินจิ ฉัยวาเปนโรคขอเขาเสือ่ ม อาศัยอยูใ นเขตบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ แหงหนึง่
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเกณฑคัดเขา คือ สามารถไดยินและสื่อสารภาษาไทยเขาใจ สามารถลุกเดิน
และชวยเหลือตนเองได และมีการรับรูเกี่ยวกับบุคคล เวลา สถานที่ปกติ โดยใชแบบประเมินสภาพจิตจุฬา
(Chula Mental Test) มีคะแนนตัง้ แต 15 คะแนน ขึน้ ไป (Jitapunkul, Lailert, Worakul, Srikiatkhachorn, & Ebrahim, 1996) เกณฑการคัดออก คือ สือ่ สารไมเขาใจ ไมสามารถลุกเดินและชวยเหลือตนเองได การรับรูผ ดิ ปกติ
โดยใช แ บบประเมินสภาพจิต จุฬา มีค ะแนนนอ ยกว า 15 คะแนน ขนาดของกลุ  มตั ว อย า งกํ า หนด
โดยการใชวิธีการวิเคราะหอํานาจการทดสอบ (Power analysis) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
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G* Power 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) กําหนดใชสถิติวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร 2 ตัว (Bivariate normal model) ในการทดสอบแบบสองทาง (Two tails) กําหนดคาอิทธิพล
(Effect size) เทากับ .23 ตามการศึกษาของ ลลิดา ปกเขมายัง, นัยนา พิพัฒนวณิชชา, และพรชัย จูลเมตต
(2561) ที่พบวา คาความสัมพันธ (r) ระหวางความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกับความกลัว
การหกลมของผูสูงอายุโรคขออักเสบรูมาตอยด มีคาเทากับ .23 โดยกําหนดความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระดับ
.05 และกําหนดอํานาจการทดสอบ (Power of test) ที่ .80 คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 146 ราย
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
เนือ่ งจากผูส งู อายุขอ เขาเสือ่ มเปนกลุม เปราะบาง ทีต่ อ งมีการทดสอบความสามารถในการทรงตัว
ขณะทําการทดสอบจะมีผูชวยนักวิจัยเดินประกบ แตไมรบกวนการเดิน เพื่อเฝาระวังการหกลมจากการ
ทรงตัวผิดปกติ ถามีอาการผิดปกติ จะใหการพยาบาลเพือ่ จัดการกับอาการนัน้ จนกวาอาการในภาพรวมดีขนึ้
และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 (เลขที่ SSJ.UB 2562-031)
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการคัดกรองกลุม ตัวอยาง คือ แบบประเมินสภาพจิตจุฬา พัฒนาโดย Jitapunkul
et al. (1996) เปนชุดขอคําถามเกีย่ วกับการนึกคิด การรับรูว นั เวลา สถานที่ บุคคล และการตัดสินใจ จํานวน
13 ขอ มีคะแนนอยูร ะหวาง 0-19 คะแนน โดย 0-4 คะแนน หมายถึง มีความผิดปกติดา นการนึกคิดอยางรุนแรง,
5-9 คะแนน หมายถึง มีความผิดปกติดานการนึกคิดปานกลาง, 10-14 คะแนน หมายถึง มีความผิดปกติ
ดานการนึกคิดเล็กนอย และ 15-19 คะแนน หมายถึง ไมมีความผิดปกติดานการนึกคิด พบวามีความไว
(Sensitivity) รอยละ 100 มีความจําเพาะ (Speciﬁcity) รอยละ 90 มีคา Test–retest kappa coefﬁcient เทากับ
.65 และมีคาความสอดคลองภายใน (Internal consistency) เทากับ .81
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณ และแบบทดสอบการกาวเดินและ
การทรงตัวประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม เปนคําถามปลายเปด
และคําถามปลายปดแบบหลายทางเลือก ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน ประวัติการหกลม โรคประจําตัว สภาพที่อยูอาศัย และผูดูแลหลัก
สวนที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (Modiﬁed Barthel activity
daily living index [BAI]) ที่พัฒนาโดย Jitapunkul et al. (1994) มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เกี่ยวกับความ
สามารถในการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 10 กิจกรรม มีคะแนนอยูระหวาง
0-20 คะแนน โดย 0-4 คะแนน หมายถึง มีภาวะพึง่ พาทัง้ หมด, 5-8 คะแนน หมายถึง มีภาวะพึง่ พาสวนใหญ,
9-11 คะแนน หมายถึง มีภาวะพึ่งพาบางสวน และ 12 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีภาวะพึ่งพาเล็กนอย พบวา
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .79
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สวนที่ 3 การทดสอบการกาวเดินและการทรงตัว (Timed up & go test [TUG]) ที่ Piphatvanitcha
(2006) ไดแปล และดัดแปลงมาจากแบบทดสอบการกาวเดินของ Podsiadlo and Richardson (1991)
โดยพื้นที่ที่ใชในการทดสอบเปนพื้นราบ มีเสนแสดงแนวการเดินใหผูสูงอายุมองเห็นชัดเจน นาิกาที่ใช
ในการจับเวลามีการทดสอบความเที่ยงตรงกอนใชทุกครั้ง ผูประเมินเปนคนเดิมทุกครั้ง และกอนการ
ทดสอบจริงใหผูสูงอายุไดทดลองปฏิบัติกอน เมื่อผูสูงอายุพรอมทําการทดสอบ ใหผูสูงอายุน่ังเกาอี้ที่มี
ความสูง 46 เซนติเมตร และวางมือทั้งสองขางไวที่วางแขน เมื่อออกคําสั่ง “เดิน” ใหผูสูงอายุลุกขึ้นจาก
เกาอี้นั่ง แลวเดินตรงไปขางหนาในระยะทาง 3 เมตร แลวเดินวนกลับมานั่งเกาอี้ตัวเดิม ประเมินโดยการ
จับเวลาเปนวินาทีเต็ม โดย 7-10 วินาที หมายถึง ความสามารถในการทรงตัวดี, 11- 19 วินาที หมายถึง
ความสามารถในการทรงตัวปานกลาง และ 20 วินาทีขนึ้ ไป หมายถึง ความสามารถในการทรงตัวไมดี พบวา
มีคาความเชื่อมั่นภายในเทากับ .99 และคาความเชื่อมั่นระหวางผูทดสอบเทากับ 1 (Piphatvanitcha, 2006)
สวนที่ 4 แบบวัดความเศราในผูส งู อายุของไทย (Thai Geriatric Depression Scale [TGDS]) พัฒนาขึน้
โดยกลุม ฟน ฟูสมรรถภาพสมอง (2537) มีขอ คําถามจํานวน 30 ขอ ลักษณะการตอบมี 2 ลักษณะคือ “ใช” หรือ
“ไมใช” มีคะแนนอยูร ะหวาง 0-30 คะแนน โดย 0-12 คะแนน หมายถึง ผูส งู อายุปกติไมมภี าวะซึมเศรา, 13-18
หมายถึง ผูสูงอายุมีภาวะซึมเศราเล็กนอย, 19-24 คะแนน หมายถึง ผูสูงอายุมีภาวะซึมเศราปานกลาง และ
25-30 คะแนน หมายถึง ผูส งู อายุมภี าวะซึมเศราสูง พบวา มีคา ความเชือ่ มัน่ ตามวิธกี ารของคูเดอร-ริชารดสัน
เทากับ .93
สวนที่ 5 แบบประเมินความกลัวการหกลมฉบับภาษาไทย (The Thai Modiﬁed Falls Efﬁcacy Scale
[TMFES]; ธนภรณ พิพฒ
ั นวณิชชา, นัยนา พิพฒ
ั นวณิชชา, และพรชัย จูลเมตต, 2561) แบบสัมภาษณความ
กลัวการหกลมครอบคลุมการทํากิจกรรมภายใน และภายนอกบานของผูส งู อายุ มีขอ คําถาม จํานวน 14 ขอ
แตละขอคําตอบมี 10 ระดับ โดยเริ่มจาก 0 คือ ไมมั่นใจ, 5 คือ มั่นใจปานกลาง และ 10 คือ มั่นใจมากที่สุด
มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0-10 คะแนน โดย 0.00-08.00 คะแนน หมายถึง ผูสูงอายุมีความมั่นใจ
นอยหรือกลัวการหกลม และ 08.01-10.00 คะแนน หมายถึง ผูส งู อายุมคี วามมัน่ ใจมากหรือไมกลัวการหกลม
พบวา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Content validity) แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน แบบทดสอบการกาวเดินและการทรงตัว แบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย
และแบบประเมินความกลัวการหกลมฉบับภาษาไทย ผูว จิ ยั ใชเครือ่ งมือทีไ่ ดรบั การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหามาแลว โดยไมไดมีการดัดแปลง ผูวิจัยจึงไมไดทําการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ผูวิจัยหาความเที่ยงของเครื่องมือโดยนํา
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน แบบทดสอบการกาวเดินและการทรงตัว แบบวัด
ความเศราในผูส งู อายุของไทย และแบบประเมินความกลัวการหกลมฉบับภาษาไทย ทดลองใชกบั ผูส งู อายุ
โรคขอเขาเสื่อม ในเขตบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
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ซึ่งมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย และนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาความเที่ยงเทากับ .81,
.91, .89 และ .89 ตามลําดับ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กอนวันเก็บขอมูล 1 วัน
ผูวิจัยทําการรวบรวมรายชื่อผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมในเชาวันเก็บขอมูล ผูวิจัยและผูชวยวิจัยพบผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่อมที่บาน โดยชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ประโยชนของการวิจัย
และสิทธิใ์ นการปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการวิจยั และทําการคัดกรองกลุม ตัวอยางตามเกณฑทกี่ าํ หนดไว ใน
แตละวันตองคัดกรองใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมากกวา 10 ราย แลวสุมตัวอยางแบบงาย
เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวันละ 10 ราย จนไดกลุมตัวอยางครบจํานวน 146 ราย โดยใชเวลา
ในการตอบแบบสอบถาม และทดสอบการกาวเดินและการทรงตัวประมาณ 30-45 นาที
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน ประวัติการหกลม โรคประจําตัว สภาพที่อยูอาศัย ผูดูแลหลัก และความกลัวการหกลม
ของผูส งู อายุโรคขอเขาเสือ่ ม โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางโรคประจําตัว และประสบการณการหกลมกับความกลัวการหกลมของผูส งู อายุโรค
ขอเขาเสื่อม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพอยทไบซีเรียล วิเคราะหความสัมพันธระหวางความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ภาวะซึมเศรา และความสามารถในการทรงตัวกับความกลัวการ
หกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน

ผลการวิจัย

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณ
การหกลม โรคประจําตัว สภาพที่อยูอาศัย ผูดูแลหลัก ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ความสามารถในการทรงตัว และภาวะซึมเศรา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
อายุ (ป)

ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (n = 146)

รอยละ

60 - 69 ป
70 - 79 ป
80 ป ขึ้นไป
อายุเฉลี่ย = 67 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.44

73
56
17

50.0
38.3
11.7

(มีตอ)
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ขอมูลสวนบุคคล

หญิง
ชาย
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา
รายไดตอเดือน
3,000 – 5,000
5,001 – 8,000
8,001 – 10,000
10,000 ขึ้นไป
ประสบการณการหกลมในรอบ 1 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคย
จํานวนครั้งของการหกลม
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง ขึ้นไป
โรคประจําตัว
ไมมี
มี
สภาพที่อยูอาศัย
บานชั้นเดียว
บานสองชั้น
ผูดูแลหลัก
สามี
ภรรยา
บุตรสาว
บุตรชาย
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จํานวน (n = 146)

รอยละ

103
43

70.6
29.4

7
118
21

4.8
80.8
14.4

4
135
7

2.7
92.5
4.8

124
15
6
1

84.9
10.3
4.1
0.7

65
81

44.5
55.5

39
16
26

48.2
19.8
32.1

57
89

39.0
61.0

86
60

58.9
41.1

25
25
60
36

17.1
17.1
41.1
24.7

(มีตอ)
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ขอมูลสวนบุคคล
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
มีภาวะพึ่งพาสวนใหญ
มีภาวะพึ่งพาบางสวน
มีภาวะพึ่งพาเล็กนอย
ความสามารถในการทรงตัว
ความสามารถในการทรงตัวระดับดี
ความสามารถในการทรงตัวระดับปานกลาง
ความสามารถในการทรงตัวระดับตํ่า
ภาวะซึมเศรา
ไมมีภาวะซึมเศรา
ซึมเศราเล็กนอย
ซึมเศราปานกลาง

จํานวน (n = 146)

รอยละ

1
3
142

0.6
2.1
97.3

2
127
17

1.4
86.9
11.7

121
15
10

82.9
10.3
6.8

175

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง (รอยละ 70.6) เคยมีประสบการณการ
หกลม (รอยละ 55.5) มีโรคประจําตัว (รอยละ 61) มีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันใน
ระดับพึ่งพาเล็กนอย (รอยละ 97.3) มีความสามารถในการทรงตัวอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 86.9)
และไมมีภาวะซึมเศรา (รอยละ 82.9)
สวนที่ 2 ความกลัวการหกลม และความกลัวการหกลมของกลุมตัวอยางจําแนกตามกิจกรรม
ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละของความกลัวการหกลมของกลุมตัวอยาง
ความกลัวการหกลม
มีความกลัวการหกลม
ไมมีความกลัวการหกลม

จํานวน
136
10

รอยละ
93.1
6.9

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความกลัวการหกลม รอยละ 93.1 และไมมี
ความกลัวการหกลม รอยละ 6.9
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความกลัวการหกลมของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 10)
กิจกรรม
1. การถอดและสวมใสเสื้อผา
2. การเตรียมอาหารงาย ๆ
3. การอาบนํ้า
4. การนั่งและลุกจากเกาอี้
5. การขึ้นและลงจากเตียงนอน
6. การลุกขึ้นไปเปดประตูหรือลุกขึ้นไปรับโทรศัพท
7. การเดินภายในบานโดยรอบ
8. การเอื้อมหยิบของจากตู
9. การทําความสะอาดบานเล็กนอย
10. การซื้อของเล็ก ๆ นอย ๆ
11. การใชบริการขนสงสาธารณะ
12. การขามถนน
13. การทําสวนเล็ก ๆ นอย ๆ หรือการตากผา
14. การใชบันใดหนาบานหรือหลังบาน
รวม

คาเฉลี่ย
5.93
5.67
5.15
5.07
4.91
4.74
5.36
4.39
5.50
5.12
1.42
3.74
4.38
1.61
4.49

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.50
2.43
2.49
1.93
1.85
1.69
2.20
2.19
2.30
2.53
2.14
2.47
2.41
2.43
2.25

จากตารางที่ 3 พบวา กิจกรรมทีก่ ลุม ตัวอยางกลัวการหกลมมากทีส่ ดุ คือ การใชบริการขนสงสาธารณะ
(M = 1.42, SD = 2.144) รองลงมา คือ การใชบันใดหนาบานหรือหลังบาน (M = 1.61, SD = 2.430)
และการขามถนน (M = 3.74, SD = 2.475) สวนกิจกรรมที่กลุมตัวอยางกลัวการหกลมนอยที่สุด คือ
การถอดและสวมใสเสื้อผา (M = 5.93, SD = 2.506)
สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางโรคประจําตัว ประสบการณการหกลม ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการทรงตัว และภาวะซึมเศรากับความกลัวการหกลม ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางโรคประจําตัว ประสบการณการหกลม ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการทรงตัว และภาวะซึมเศรากับความกลัวการหกลม
ของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
p-value
โรคประจําตัว
rpb = -.310**
.001
ความสามารถในการทรงตัว
r = -.307**
.001
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
r = .226*
.013
ประสบการณการหกลม
rpb = -.215*
.018
ภาวะซึมเศรา
r = -.043
.644
จากตารางที่ 4 พบวา โรคประจําตัวและความสามารถในการทรงตัวมีความสัมพันธทางลบใน
ระดั บ ปานกลาง กั บ ความกลั ว การหกล ม ของผู  สู ง อายุ โ รคข อ เข า เสื่ อ มอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ทีร่ ะดับ .01 ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันมีความสัมพันธทางบวกในระดับตํา่ ประสบการณ
การหกลมมีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่า กับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนภาวะซึมเศราไมมีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่อม

อภิปรายผลการวิจัย

ความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
กลุมตัวอยางสวนใหญกลัวการหกลม เนื่องจากโครงสรางของกระดูกและกลามเนื้อเสื่อมลงใน
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะขอเขาที่ทําหนาที่รองรับนํ้าหนักของรางกาย ประกอบกับการเปนโรคขอเขาเสื่อม
ทําใหมีอาการปวดมากขึ้น สงผลเสียตอความแข็งแรงของกลามเนื้อประสานงานรอบขอในขณะที่มี
การเคลื่อนไหวรางกาย (สมบูรณ อินทลาภาพร, 2560) ทําใหกําลังของกลามเนื้อชวยพยุงขอลดลง
เกิดความไมคลองตัวในการกาวเดิน ประกอบกับกลุมตัวอยาง รอยละ 61 มีโรคประจําตัว และรอยละ 55.5
เคยมีประสบการณการหกลม เมือ่ จําเปนตองทํากิจกรรมทีต่ อ งอาศัยความแข็งของขอเขาในการรับนํา้ หนัก
เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยขณะเคลือ่ นไหวรางกาย เชน การใชบริการขนสงสาธารณะ การขึน้ ลงบันไดหนาบาน
หรือหลังบาน รวมไปถึงการขามถนน จึงเปนไปดวยความยากลําบาก ความมั่นใจลดลง สงผลใหผูสูงอายุ
ที่เปนโรคขอเขาเสื่อมมีความกลัวการหกลม สอดคลองกับการศึกษาของ Tsonga et al. (2016) ที่พบวา
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมรอยละ 82.4 มีความกลัวการหกลม
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ไดแก โรคประจําตัว
ความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และประสบการณการหกลม
ซึ่งสามารถอภิปรายได ดังตอไปนี้
โรคประจํ า ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบกั บ ความกลั ว การหกล ม ของผู  สู ง อายุ โ รคข อ เข า เสื่ อ ม
กลาวคือ ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่ไมมีโรคประจําตัว จะมีคะแนนความมั่นใจในการทํากิจกรรมมาก
กลัวการหกลมนอยหรือไมกลัวการหกลม สวนผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่มีโรคประจําตัว จะมีคะแนน
ความมั่นใจในการทํากิจกรรมนอย หรือกลัวการหกลมมาก เนื่องจากโรคขอเขาเสื่อมทําใหอาการปวดเพิ่ม
มากขึน้ ขณะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวรางกาย (สมบูรณ อินทลาภาพร, 2560) ประกอบกับผูส งู อายุมโี รคประจําตัว
คือโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง หากดูแลตนเองไมถูกตองเหมาะสม ทําใหมีอาการปวดศีรษะ
หนามืด วิงเวียนศีรษะ ความดันโลหิตตํา่ เมือ่ เปลีย่ นทา ระดับนํา้ ตาลในเลือดสูงหรือตํา่ (วิไลวรรณ ทองเจริญ,
2554) อาจทําใหสญ
ู เสียการทรงตัว ความมัน่ ใจจึงลดลง การเดินและยืนขาดความมัน่ คงเสีย่ งตอการหกลม
และทําใหมีความกลัวการหกลมตามมา สอดคลองกับการศึกษาของ Tsonga et al. (2016) ที่พบวา ผูสูงอา
ยุโรคขอเขาเสื่อมที่มีโรคประจําตัวมีความสัมพันธกับความกลัวการหกลม
ความสามารถในการทรงตัวมีความสัมพันธทางลบกับความกลัวการหกลมของผูส งู อายุโรคขอเขา
เสื่อม กลาวคือ ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่มีความสามารถในการทรงตัวไมดี จะมีคะแนนความมั่นใจ
ในการทํากิจกรรมนอย หรือกลัวการหกลมมาก สวนผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่มีความสามารถในการ
ทรงตัวดี จะมีคะแนนความมั่นใจในการทํากิจกรรมมาก กลัวการหกลมนอย หรือไมกลัวการหกลม
เนือ่ งจากขอเขาทีเ่ สือ่ มลง ทําใหการเคลือ่ นไหวรางกายเปนไปดวยความยากลําบาก ขณะเคลือ่ นไหวรางกาย
อาการปวดจะมีความรุนแรงมากขึ้น (สมบูรณ อินทลาภาพร, 2560) การลงนํ้าหนักจึงทําไดไมเต็มที่ ทําให
การรับรูค วามสามารถในการทรงตัวลดลง ไมมนั่ ใจในการยืนและการกาวเดิน เนือ่ งจากสูญเสียการทรงตัว
จึงทําใหมคี วามกลัวการหกลมมากขึน้ สอดคลองกับการศึกษาของ Tsonga et al. (2016) ทีพ่ บวา ความสามารถ
ในการทรงตัวมีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันมีความสัมพันธทางบวกกับความกลัวการหกลมของ
ผูส งู อายุโรคขอเขาเสือ่ ม กลาวคือ ผูส งู อายุโรคขอเขาเสือ่ มทีม่ ภี าวะพึง่ พามาก จะมีคะแนนความมัน่ ใจในการ
ทํากิจกรรมนอย หรือกลัวการหกลมมาก สวนผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่มีภาวะพึ่งพานอย จะมีคะแนน
ความมั่นใจในการทํากิจกรรมมาก กลัวการหกลมนอย หรือไมกลัวการหกลม เนื่องจาก การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตองอาศัยการทํางานประสานกันของระบบประสาทและกลามเนื้อ เพื่อชวยในการทรงตัวจึง
จะทําใหสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดตามปกติ ขอเขาเสื่อมที่เสื่อมลง ทําใหการเคลื่อนไหวขอลําบาก
การเดินและการทรงตัวไมดี ทําใหมีความเสี่ยงตอการหกลม (Rosangela et al., 2011) การจํากัดกิจกรรม
จึงเปนสิ่งที่ผูสูงอายุนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ถาหากมีการจํากัดกิจกรรมตนเองมากขึ้น
กลามเนื้อชวยประสานจะเกิดการออนแรงมากขึ้น ความมั่นใจในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดลง
และมีความกลัวการหกลมมากขึน้ สอดคลองกับการศึกษาของ Tsonga et al. (2016) ทีพ่ บวา ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
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ประสบการณการหกลมมีความสัมพันธทางลบกับความกลัวการหกลมของผูส งู อายุโรคขอเขาเสือ่ ม
กลาวคือ ผูสูงอายุที่เปนโรคขอเขาเสื่อมที่เคยมีประสบการณการหกลม จะมีคะแนนความมั่นใจในการทํา
กิจกรรมนอย หรือกลัวการหกลมมาก สวนผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่ไมเคยมีประสบการณการหกลม
จะมีคะแนนความมั่นใจในการทํากิจกรรมมาก กลัวการหกลมนอย หรือไมกลัวการหกลม เนื่องจากขอเขา
ที่เสื่อมลงและมีความปวด ทําใหมีความลําบากในการเคลื่อนไหวรางกาย ถาหากผูสูงอายุมีขอเสื่อมหลาย
ขอ ยิ่งทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดการหกลมไดงาย (Dore et al., 2015) ผลจากการหกลมทําใหผูสูงอายุ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดลดลง หรือไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือนที่เคยปฏิบัติมา การหกลมที่เคย
เกิดขึ้นจึงเปนประสบการณที่ไมดี สงผลใหการรับรูความสามารถของตนเองลดลง เมื่อตองทํากิจกรรม
ตาง ๆ ความไมมนั่ ใจทีเ่ คยมีกจ็ ะลดลง เนือ่ งจากกลัวการหกลมซํา้ สอดคลองกับการศึกษาของ Tsonga et al.
(2016) ทีพ่ บวา ประสบการณการหกลมมีความสัมพันธกบั ความกลัวการหกลมของผูส งู อายุโรคขอเขาเสือ่ ม
ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
การศึกษาครั้งนี้พบวา ภาวะซึมเศราไมมีความสัมพันธทางสถิติกับความกลัวการหกลมของ
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนอีสานที่อาศัยอยูมีสามี ภรรยา บุตรหลาน
ญาติพี่นองคอยดูแล และมีเพื่อนบานแวะเวียนกันมาเยี่ยม จึงทําใหผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสอยาง
ใกลชิด รวมถึงกําลังใจจากญาติพี่นองที่รวมกันดูแล และสอบถามถึงอาการเจ็บปวย ผูสูงอายุจึงมีกําลังใจ
มีความสุขใจ อบอุน ใจในภาวะเจ็บปวย (สุรยี  ธรรมิกบวร, สุรสม กฤษณะจูฑะ, และปน วดี ศรีสพุ รรณ, 2561)
จึงเปนแรงผลักดันที่ชวยใหผูสูงอายุมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ใหสําเร็จไดดวยตนเอง สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจมีการพึ่งพาบุคคลอื่นบางเล็กนอย
จึงไมมีความกลัวการหกลม สอดคลองกับการศึกษาของ ลลิดา ปกเขมายัง และคณะ (2561) ที่พบวา
ภาวะซึมเศราไมมีความสัมพันธกับความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขออักเสบรูมาตอยด

สรุปและขอเสนอแนะ

ผูสูงอายุที่เปนโรคขอเขาเสื่อมในการศึกษานี้ สวนใหญเปนเพศหญิง และมีความกลัวการหกลม
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมที่มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดี จะไมกลัวการหกลม
ส ว นผู  ที่ มี โ รคประจํ า ตั ว ความสามารถในการทรงตั ว ไม ดี และมี ป ระสบการณ ก ารหกล ม มาก อ น
จะมีความกลัวการหกลม
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
พยาบาลสามารถนําผลการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ เปนแนวทางการปองกัน และลดปจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลตอความ
กลัวการหกลมในผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม โดยเฉพาะผูที่มีโรคประจําตัว ความสามารถในการทรงตัวไมดี
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดลง และมีประสบการณการหกลม ควรไดรับการประเมิน
และดูแลอยางสมํ่าเสมอ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมในระดับจังหวัด ระดับภาค
หรือระดับประเทศ เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษมากขึ้น
2. นําผลการวิจัยไปตอยอดในการศึกษาปจจัยทํานายความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสือ่ ม เพือ่ ใหทราบปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความกลัวการหกลม และนําไปจัดทําโปรแกรมทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เพื่อลดความกลัวการหกลมของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
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