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บทคัดย่อ
ของความสามารถในการควบคุมสมดุลของการทรงตัว
ที่ ม าและความส าคั ญ : การทดสอบการทรงตัว แบบ
ขณะมีการเคลื่อนไหวระหว่างผูส้ ูงอายุที่เคยล้มและไม่
เค ลื่ อ น ไห ว น่ าจ ะช่ วย บ อ ก ค วาม แ ต ก ต่ างข อ ง
เคยล้ม จึงน่าจะนามาใช้สาหรับคัดกรองความเสี่ยงการ
ความสามารถในการควบคุมสมดุลการทรงตัวระหว่าง
ล้มได้
ผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้มได้
วัต ถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คาสาคัญ: ผูส้ งู อายุ การล้ม การทดสอบสมดุลการทรง
ควบคุ ม สมดุ ล ทรงตั ว ระหว่ า งผู้สู ง อายุ ที่ มี แ ละไม่ มี
ตัว การทดสอบการเอือ้ ม จุดศูนย์กลางแรงดัน
ประวัติ ก ารล้ม ด้ว ยการทดสอบยื น นิ่ ง การเอื ้อ มไป
ABSTRACT
ด้านหน้า และการเอือ้ มขึน้ ด้านบน
Background: Balance assessment under dynamic
วิธีการวิจัย: ผูส้ งู อายุในชุมชนจานวน 50 คน ถูกแบ่ง
condition may differentiate the ability to control
ออกเป็ นกลุ่ม หกล้ม (n = 25) และกลุ่ม ไม่หกล้ม (n =
balance between the elderly with and without
25) อาสาสมัครทัง้ หมดได้รบั การทดสอบการทรงตัว 3
history of falls.
รู ป แบบ โดยใช้เครื่อ ง Wii balance board (WBB) ใช้
Objective: To compare the ability to control
สถิติ Independent samples t-test ในการเปรียบเทียบ
balance between elderly with and without history
ค่ า ตั ว แปรการทรงตั ว ระหว่ า งกลุ่ ม ก าหนดระดั บ
of falls using a quiet stance test, a forward reach
นัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
test and an upward reach test.
ผลการวิ จั ย : กลุ่ม หกล้ม มี ค่ า ตัว แปร COP น้อ ยกว่า
Methods: Fifty community-dwelling older adults
กลุ่มไม่หกล้มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในการทดสอบ
were classified into the faller group (n = 25) and
เอื ้ อ ม ไป ด้ า น ห น้ า (COP total path length, COP
the non-faller group (n = 25). All participants were
displacement - AP แ ล ะ COP velocity - AP) (p <
tested on three balance conditions using the Wii
0.05) และการเอื ้ อ มขึ ้น ด้ า นบน (COP total path
Balance Board (WBB). Independent samples tlength, COP displacement - AP, COP velocity - AP
test was used to compare balance parameters
และ COP velocity - ML) (p < 0.05) แต่ ไม่ พ บความ
between groups. The level of significant was set at
แตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ของค่ า ตั ว แปร COP ในการ
p < 0.05.
ทดสอบยื น นิ่ ง เฉพาะการทดสอบเอื ้อ มขึ น้ ด้า นบน
Results: Center of pressure (COP) parameters in
เท่านัน้ ที่กลุ่มหกล้มมีค่าระยะเอือ้ มน้อยกว่ากลุ่มไม่หก
the faller group were significantly less than the
ล้ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.002)
non-faller group in the forward reach condition
สรุ ป ผล: การทดสอบการทรงตั ว ด้ ว ยการเอื ้ อ ม
(COP total path length, COP displacement - AP,
โดยเฉพาะการเอือ้ มขึน้ บนสามารถบอกความแตกต่าง
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and COP velocity - AP) (p < 0.05) and the upward
reach condition (COP total path length, COP
displacement - AP, COP velocity - AP, and COP
velocity - ML) (p < 0.05). No significant
differences between groups were found in the
quiet stance condition. The faller group had
significantly less reaching distance than the nonfaller group only for the upward reach condition (p
= 0.002).
Conclusion: The reaching tests especially the
upward reach test can detect some differences in
dynamic balance performance between elderly
fallers and non-fallers and may be used as fall-risk
screening test.
Keywords: Elderly, Fall, Balance Assessment,
Reach test, Center of pressure
บทนา
การหกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ เ ป็ นปั ญ หาทาง
สาธารณสุขที่สาคัญเนื่องจากส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่
ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การหกล้มที่รุนแรงจนมี
ภาวะกระดูก สะโพกหัก เป็ น สาเหตุท าให้พิ ก ารและมี
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ค่ อ นข้ า งสู ง 1, 2 จากรายงานการ
พยากรณ์การพลัดตกหกล้มของผูส้ งู อายุ ปี พ.ศ. 25602564 ได้คาดการณ์อบุ ตั ิการณ์ของการพลัดตกหกล้มใน
ผูส้ งู อายุไทยไว้ที่รอ้ ยละ 273 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
วิธีประเมินการทรงตัวที่สามารถช่วยจาแนกผูส้ งู อายุที่มี
ความเสี่ยงต่อการล้มจึงน่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับการ
ออกแบบโปรแกรมป้องกันการหกล้มของผูส้ ูงอายุเพื่อ
ป้องกันปั ญหาสุขภาพได้ตอ่ ไป
เ ค รื่ อ ง Wii Balance Board ( WBB)
( Nintendo Corporation, Japan) ไ ด้ ถู ก น า ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบการทรงตัวและการฝึ กเพื่อการ
ฟื ้ นฟูสภาพ 4-6 แต่ผลการทดสอบการทรงตัว ด้วยเครื่อง
WBB ในบางการศึ ก ษายั ง ไม่ ส อดคล้อ งไปกั บ การ
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ทดสอบด้ ว ยแผ่ น วั ด แรง (force plate) ที่ จั ด เป็ นวิ ธี
มาตรฐาน (gold standard) การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
การทดสอบการทรงขณะยื น นิ่ ง (quite stance) ด้ว ย
force plate โด ย ว างเท้ า ห่ า งกั น ต า ม ป ก ติ (wide
stance) ทั้ง ในเงื่ อนไขลืม ตาหรือ หลับ ตา ไม่พ บความ
แตกต่างของค่า COP path length และ COP velocity79
ในขณะที่ มีการศึกษาที่ทดสอบการทรงตัวด้วยเครื่อง
WBB พบความแตกต่ า งของตั ว แปร COP ระหว่ า ง
ผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม แต่การศึกษาที่ผ่าน
มามีการกาหนดรู ปแบบการทดสอบ เช่น จานวนเครื่อง
WBB และตัวแปร COP ที่แตกต่างกันออกไป การศึกษา
ของ Howcroft และคณะ10 ทดสอบการทรงตัวด้วยการ
ยืนนิ่งบน WBB 2 เครือ่ ง อีกทัง้ ยังมีความซับซ้อนในการ
คานวณค่า COP Romberg Quotients (RQ) ที่เป็ นการ
เทียบสัดส่วนระหว่างค่า COP ของการทดสอบขณะลืม
ตาและหลับตา
เครือ่ ง WBB นัน้ มีจดุ เด่นหลายประการในการ
นามาใช้ประเมินการทรงตัว เนื่องจากราคาไม่แพงเมื่อ
เทียบกับ force plate และสามารถเคลือ่ นย้ายได้สะดวก
หากเลื อ กใช้วิ ธี ก ารทดสอบการทรงตั ว ที่ เหมาะสม
ตลอดจนปรับลดความซับซ้อนของเงื่อนไขการทดสอบ ก็
น่า จะช่ วยส่งเสริม การน าไปใช้เป็ น เครื่อ งมื อ คัด กรอง
ความเสี่ ย งการล้ม ของผู้สูง อายุ ใ นชุ ม ชนได้ม ากขึ น้
การศึ ก ษาที่ ผ่า นมาพบว่าการหกล้ม ในผู้สูง อายุส่ว น
ใหญ่ เกิ ด ขึ น้ ขณะเคลื่ อ นไหว 11, 12 เช่ น ขณะเดิ น และ
เปลี่ ย นทิ ศ ทางการเดิ น และการเอื อ้ มมื อ ไปหยิ บ จั บ
สิ่งของ เป็ น ต้น การทดสอบสมดุลการทรงตัวด้วยการ
เอื ้ อ ม มื อ (functional reach test) เป็ น รู ป แบ บก าร
ทดสอบที่ ถู ก น ามาใช้ บ่ อ ย โดยเป็ นการทดสอ บ
ความสามารถในการควบคุ ม ขอบเขตจ ากั ด ความ
มั่นคง13 (limit of stability) ในทิศ ทางด้านหน้า โดยค่า
ระยะเอือ้ มจากการทดสอบเอือ้ มมือไปข้างหน้านัน้ ลดลง
ตามอายุที่เพิ่มขึน้ และยังช่วยบ่งชีค้ วามเสี่ยงการล้มใน
ผูส้ งู อายุได้14 อย่างไรก็ตาม Row และ Cavanagh15 ได้
รายงานว่ า การทดสอบด้ ว ยการเอื ้อ มขึ ้น ด้ า นบน
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(upward reach test) ท าให้ ต าแหน่ ง จุ ด ศู น ย์ ก ลาง
แรงดั น (Center of Pressure; COP) เคลื่ อ นเข้า ใกล้
ขอบเขตด้า นหน้า ของฐานรองรับ (anterior edge of
base of support) ม า ก ก ว่ า ก ารท ด ส อ บ เอื ้ อ ม ไป
ด้านหน้า อีกทั้งการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการทดสอบ
การทรงตัวแบบ dynamic balance ท้าทายสมดุลการ
ทรงตัวมากกว่าการทดสอบในรูปแบบ static balance16
ผูว้ ิจยั จึงสนใจนาการทดสอบเอือ้ มขึน้ ด้านบนที่ทา้ ทาย
ความสมดุลของการทรงตัว ขณะมีการเคลื่อนไหวมาใช้
เพื่อบอกความแตกต่างของการควบคุมการทรงตัวของ
ผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าตัวแปรการทรงตัว (COP parameters)
ระหว่า งผู้สูงอายุที่ มี แ ละไม่ มี ป ระวัติ ก ารล้ม ด้ว ยการ
ทดสอบการทรงตัว 3 รู ปแบบ ได้แก่ การทรงตัวขณะยืน
นิ่ ง (quiet stance) การทรงตัว ขณะเอื อ้ มไปด้า นหน้า
(forward reach) และการทรงตัวขณะเอือ้ มขึน้ ด้านบน
(upward reach) ด้ว ยเครื่อ ง WBB โดยมี ส มมติ ฐ าน
ของการศึกษาคือ สาหรับ การทดสอบ forward reach
และ upward reach ผู้สูง อายุที่ มี ป ระวัติ ก ารล้ม มี ก าร
เคลื่อนตาแหน่ง (COP path length) และความเร็วของ
การเคลื่อ นต าแหน่ง COP (COP velocity) ที่ น ้อ ยกว่า
ผู้สูง อายุที่ ไม่ มี ป ระวัติ ก ารล้ม ในขณะที่ ก ารทดสอบ
quiet stance ผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม มีการ
เคลื่อนตาแหน่งและความเร็วของการเคลื่อนตาแหน่ง
COP ทีไ่ ม่แตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้จากการคานวณด้วย
โปรแกรม G*Power 3.1.9.4 อ้า งอิ ง ข้อ มู ล ค่ า ตัว แปร
COP velocity จากผลการศึกษาก่อนหน้า17 ได้ค่าขนาด
อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.81 ก าหนดอ านาจในการทดสอบที่
ระดับ 0.8 ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 เพื่ อ
เปรีย บเที ย บความแตกต่ า งของค่า เฉลี่ ย ส าหรับ กลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน ได้ขนาดของตัวอย่าง
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กลุ่ม ละ 25 คน โดยแบ่ง กลุ่ม ทดสอบออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มหกล้ม (faller) และ กลุ่มไม่หกล้ม (non-faller)
โดยใช้ป ระวัติ ก ารล้ม อย่างน้อ ย 1 ครัง้ ใน 12 เดื อ นที่
ผ่านมา โดยการศึกษานีไ้ ด้กาหนดนิยามของการหกล้ม
ไว้ว่าเป็ นการพลัดตกลงมาบนพืน้ หรือบนพืน้ ผิวในระดับ
ที่ต่ากว่าโดยที่ไม่ได้ตงั้ ใจ18
เกณฑ์คัดเข้าประกอบด้วยผูส้ ูงอายุในชุมชน
เพศชายและหญิง อายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป สามารถยืนทรงตัวได้
นาน 60 วินาที และเดินทางราบระยะทาง 10 เมตร ได้
อย่า งอิ สระโดยไม่ ใช้อุป กรณ์ ช่ ว ยเดิ น เกณฑ์คัด ออก
ได้แก่ เป็ นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือด
สมอง โรคพาร์กิ น สั น โรคทางระบบโครงร่ า งและ
กล้า มเนื อ้ ที่ ส่ง ผลต่อ การยื น และการเดิ น เช่ น ข้อ เข่ า
เสื่อมที่มีการผิดรู ปของเข่าชัดเจน มีอาการปวดที่ทาให้
จากัดการเคลือ่ นไหว มีความบกพร่องการรับรู แ้ ละเข้าใจ
(cognitive impairment) คั ด กรองโดยแบบสอบถาม
MMSE Thai-2002 การวิ จั ย นี ้ ไ ด้ ร ั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณ ะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย เลขที่ โ ครงการ
AMSEC-61EX-042
วิธีการศึกษา
อาสาสมัค รได้ร ับ การสอบถามข้อ มู ล ทั่ว ไป
ได้ แ ก่ โรค ป ระจ าตั ว ป ระวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ วย ต อ บ
แบบสอบถามการประเมินความกังวลหรือกลัวการหก
ล้ ม Fall Efficacy Scale-International (FES-I) แ ล ะ
ได้รบั การทดสอบ TUG เพื่อแสดงถึงความสามารถใน
การทรงตัว โดยอาสาสมัครได้รบั การทดสอบการทรงตัว
บน WBB เป็ นลาดับสุดท้าย
ก า ร ป ร ะ เ มิ น Fall Efficacy ScaleInternational (FES-I) ท าโดยผู้วิ จั ย ถามค าถามหาก
อาสาสมั ค รต้อ งท ากิ จ กรรมที่ ร ะบุ ใ นแบบประเมิ น
อาสาสมัครตอบเป็ นระดับความกังวลหรือกลัวการหก
ล้ม ประกอบด้วยไม่กังวลหรือ ไม่ ก ลัว กังวลหรือ กลัว
เล็ก น้อ ย กังวลหรือ กลัวปานกลางและกังวลหรือ กลัว
มาก มีคะแนนเท่ากับ 1, 2, 3 และ 4 คะแนนตามลาดับ
จนครบทัง้ 16 ข้อ19, 20
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การทดสอบ TUG ท าการประเมิ น โดยให้
อาสาสมัครนั่งบนเก้าอีต้ รงจุดเริ่มต้น วางเท้าทัง้ 2 ข้าง
ไว้ห ลัง เส้น เริ่ม ต้น มื อ วางที่ ตัก เมื่ อ อาสาสมัค รได้ร ับ
คาสั่งบอกให้ “เริม่ ” ให้ลกุ จากเก้าอี ้ เดินไปเป็ นระยะทาง
3 เมตร กลับตัวที่ เส้นกลับ ตัว เดิ น กลับ มาและนั่งลงที่
เก้าอีต้ รงจุดเริ่มต้น โดยเดินให้เร็วที่สดุ เท่าที่สามารถทา
ได้และปลอดภัย ผูว้ ิจัยเริ่มจับเวลาเมื่อออกคาสั่ง “เริ่ม”
และอาสาสมั ค รเริ่ ม ยกก้ น ขึ ้น พ้ น จากเก้ า อี ้ เมื่ อ
อาสาสมัครกลับมานั่งที่เก้าอี โ้ ดยวางก้นสัมผัสกับเก้าอี ้
แล้วจึง หยุด จับเวลา ทาการทดสอบซา้ จานวน 3 ครัง้
นาเวลาที่ได้ทงั้ 3 ครัง้ ไปหาค่าเฉลีย่ 21
การทดสอบการทรงตัวบน Wii Balance Board
ผูว้ ิจัยติด แผ่นกระดานฟิ วเจอร์บ อร์ดกับ ผนัง
เพื่อใช้วดั ระยะการเอือ้ ม โดยติดสายวัดในแนวขนานไป
กับ แนวระนาบส าหรับ ทดสอบการเอื อ้ มไปด้า นหน้า
(forward reach) และติดสายวัด ในทิศทางเฉี ยงขึน้ ท า
มุม 50 องศากับแนวระนาบสาหรับทดสอบการเอือ้ มขึน้
ด้านบน (upward reach) จุด เริ่ม ต้น ของสายวัด ติ ด ที่
ระดับ ความสูง เท่ า กับ ต าแหน่ ง ปุ่ มกระดูก acromion
process ของอาสาสมัค ร 15 ผู้วิ จัย เตรีย มเครื่อ ง WBB
โดยวางที่พืน้ ห่างจากขอบผนัง 5 เซนติเมตร (ซม.) และ
อยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ ต รงกั บ จุ ด เริ่ม ต้น ของแผ่ น กระดาน
ส าหรับ วัด ระยะเอื ้อ ม เชื่ อ มต่ อ เครื่ อ ง WBB เข้า กั บ
คอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณ Bluetooth บันทึกสัญญาณ
ที่ ค วามถี่ 40 Hz การศึ ก ษานี ใ้ ช้โปรแกรมส าเร็จ รู ป ที่
เขี ย นขึ ้น จากโปรแกรม MATLAB ส าหรับ บั น ทึ ก ค่ า
COP22 ซึ่ ง พั ฒ น า โด ย ค ณ ะ เท ค นิ ค ก า รแ พ ท ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนาข้อมูลที่ได้มาคานวณเป็ น
ค่าตัวแปร COP ด้วยโปรแกรม Excel อาสาสมัครยื น
ด้ว ยเท้ า เปล่ า บนเครื่ อ ง WBB วางเท้ า ให้ ร ะยะห่ า ง
เท่ากับความกว้างของไหล่ ปล่อยแขนข้างลาตัวขณะทา
การทดสอบทัง้ 3 รูปแบบ ลาดับการทดสอบเป็ นแบบสุม่
กาหนดช่วงเวลาพัก 3 นาที ระหว่างแต่ละรู ปแบบการ
ทดสอบ เพื่ อ ลดผลจากการล้า ของกล้า มเนื ้อ ที่ อ าจ
เกิดขึน้ ผูว้ ิจยั ยืนอยู่ใกล้กบั บริเวณที่ทดสอบเพื่อป้องกัน
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การสูญเสียการทรงตัวที่อาจเกิดขึน้ ขณะทดสอบ ทาการ
ทดสอบซา้ จานวน 5 ครัง้ ในแต่ละรู ปแบบการทดสอบ
แล้วนาค่าเฉลี่ยของค่าตัวแปรที่วดั ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่ อ ไป 15 เมื่ อ อาสาสมัค รยื น บนเครื่อ ง WBB ในการ
ทดสอบครัง้ แรก ผู้วิ จั ย ติ ด แผ่ น เทปบนเครื่ อ ง WBB
บริเวณที่ตรงกับขอบด้านในของฝ่ าเท้า เพื่อช่วยกาหนด
ต าแหน่ ง การวางเท้ า ของอาสาสมั ค รแต่ ล ะคนให้
เหมือนกันในการทดสอบครัง้ ถัดไป
- รู ป แบ บ ที่ 1 ก ารยื น นิ่ ง (quiet stance)
อาสาสมัครยืนบนเครื่อง WBB เมื่อได้รบั คาสั่งบอกว่า
“เริ่ม” ให้มองตรงไปข้างหน้าและยืนทรงตัวให้นิ่งโดยไม่
กลัน้ หายใจ (รู ป ที่ 1ก) ให้ยื น ทรงตัว ค้า งไว้ 30 วิ น าที
จนกว่าผูว้ ิจยั บอกว่า “หยุด” ผูว้ ิจยั บันทึกค่า COP
- รู ปแบบที่ 2 การเอือ้ มไปด้านหน้า (forward
reach) อาสาสมัครยืนบนเครื่อง WBB เมื่อได้รบั คาสั่ง
บอกว่า “เริ่ม” ให้ยกแขนขวาขึน้ และเอือ้ มไปด้านหน้า
ตามทิศทางที่กาหนดไว้บนแผ่นกระดาน โดยให้เอือ้ มไป
ให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถทาได้ดว้ ยความเร็วตามปกติ
ของตนเองแล้วกลับมาสูท่ ่าเริ่มต้น โดยไม่เลื่อนเท้าออก
จากตาแหน่งเดิม (รู ปที่ 1ข) ผูว้ ิจัยบันทึกค่า COP และ
ระยะเอือ้ มที่วดั จากจุดเริม่ ต้นถึงจุดที่สามารถเอือ้ มไปได้
ไ ก ล ที่ สุ ด โ ด ย อ้ า ง อิ ง ต า แ ห น่ ง ข้ อ นิ ้ ว มื อ
metacarpophalangeal joint
- รู ปแบบที่ 3 การเอือ้ มขึ้นด้านบน (upward
reach) อาสาสมัครยืนบนเครื่อง WBB เมื่อได้รบั คาสั่ง
บอกว่า “เริ่ม” ให้ยกแขนขวาขึน้ และเอือ้ มไปในทิศทาง
เฉี ยงขึน้ ด้านบนตามแนวที่ กาหนดไว้บ นแผ่นกระดาน
สาหรับวัดระยะเอือ้ ม เอือ้ มไปให้ไกลที่สดุ เท่าที่สามารถ
ทาได้ดว้ ยความเร็วตามปกติของตนเองแล้วกลับมาสูท่ ่า
เริม่ ต้น โดยสามารถยกส้นเท้าขึน้ ได้โดยไม่เลือ่ นเท้าออก
จากตาแหน่งเดิม (รู ปที่ 1ค) ผูว้ ิจยั บันทึกค่า COP และ
ระยะเอือ้ มที่วดั จากจุดเริม่ ต้นถึงจุดที่สามารถเอือ้ มไปได้
ไกลที่สดุ
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ตัวแปรการศึกษา
ตัวแปรหลักของการศึกษา ได้แก่ ตัวแปร COP
ที่ เป็ นตัว แทนปริม าณการแกว่ง ของล าตัว (postural
sway) 22, 23 ประกอบด้ ว ย 1) COP total path length
คือ ระยะทางการเคลือ่ นที่ทงั้ หมดของ COP ขณะทาการ
ทดสอบ 2) COP displacement - AP คือ ระยะการขจัด
ของ COP ในแนวหน้า หลัง 3) COP displacement ML คื อ ระยะการขจั ด ของ COP ในแนวด้า นข้า ง 4)
COP velocity - AP คือ ความเร็วของ COP ในแนวหน้า
หลั ง และ 5) COP velocity - ML คื อ ความเร็ ว ของ
COP ในแนวด้านข้าง และตัวแปรรอง ได้แก่ ระยะเอือ้ ม
ที่ วัด ได้จากการทดสอบ forward reach และ upward
reach
ค่า ความน่า เชื่ อ ถื อ ในการวัด ซ า้ (test-retest
reliability) ของตัวแปร COP และระยะเอือ้ มได้มาจาก
การทดสอบในผูส้ งู อายุ 10 คน ทาการทดสอบซา้ 2 ครัง้
แต่ ล ะครั้ง ห่ า งกั น 2 วั น จากการทดสอบด้ ว ยสถิ ติ
Intraclass Correlation Coefficients (ICC3,1) พบว่าค่า
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของค่ า ตั ว แปร COP ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบการทรงตัวทัง้ 3 รูปแบบอยูใ่ นระดับสูงถึงสูงมาก
โดยการทรงตัว ขณะยื น นิ่ ง มี ค่ า ICC เท่ า กั บ 0.75 –
0.94 (p<0.001) การทรงตัวขณะเอือ้ มไปด้านหน้า มีค่า
ICC เท่ า กั บ 0.92 – 0.96 (p<0.001) และการทรงตั ว
ขณะเอื อ้ มขึ น้ ด้า นบน มี ค่ า ICC เท่ า กับ 0.80 – 0.89
(p<0.001) ค่าความน่าเชื่ อถื อของระยะเอือ้ มจากการ
ทดสอบเอือ้ มทัง้ 2 รู ปแบบ อยู่ในระดับสูงมาก โดยการ
เอือ้ มไปด้านหน้า มีคา่ ICC เท่ากับ 0.88 (p<0.01) และ
การเอือ้ มขึน้ ด้านบน มีคา่ ICC เท่ากับ 0.98 (p<0.001)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนาเพื่ ออธิ บ ายข้อ มูลทั่วไป
ของอาสาสมัครได้แก่ อายุ น า้ หนัก ส่วนสูง ดัช นี มวล
กาย (BMI) เวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUG และคะแนน
จากแบบสอบถาม FES-I จากการทดสอบการกระจาย
ตั ว ของข้ อ มู ล โด ย สถิ ติ Kolmogorov-Smirnov test
พบว่า ข้อ มูล มี รูป แบบการกระจายตัว ปกติ จึ ง ใช้ก าร
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วิ เค ร า ะ ห์ ท า ง ส ถิ ติ Independent samples t-test
สาหรับ เปรีย บเที ย บความแตกต่ า งของตัว แปร COP
และระยะเอือ้ มระหว่างกลุม่ หกล้มกับกลุม่ ไม่หกล้ม โดย
ก าหนด ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ p < 0.05 ใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 17.0 for Windows
ผลการวิจัย
อาสาสมั ค รก ลุ่ ม ห กล้ ม จ าน วน 25 ค น
แบ่งเป็ นเพศชาย 4 คน เพศหญิ ง 21 คน มีประวัติ การ
ล้ม 1 ครัง้ จานวน 7 คน มีประวัติการล้ม 2 ครัง้ จานวน
7 คน และมี ประวัติ การล้ม มากกว่า 2 ครัง้ จานวน 11
คน และกลุม่ ไม่หกล้ม จานวน 25 คน แบ่งเป็ นเพศชาย
6 คน เพศหญิ ง 19 คน ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ นา้ หนัก
ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ผลการทดสอบ Time Up and Go
( TUG) แ ล ะ Fall Efficacy Scale - International
(FES-I) ของอาสาสมัครทัง้ 2 กลุ่ม แสดงในตารางที่ 1
เมื่ อ เปรีย บเที ย บข้อ มู ล ทั่ ว ไประหว่ า งกลุ่ม ด้ว ยสถิ ติ
Independent t-test พ บ ว่ า ไม่ มี ค วาม แต ก ต่ า งกั น
ระหว่างกลุ่ม ยกเว้นผลการทดสอบ TUG ที่พบว่ากลุ่ม
หกล้ม ใช้เวลามากกว่า กลุ่มไม่หกล้ม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p = 0.032)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม faller และกลุ่ม nonfaller (ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
กลุ่ม
กลุ่ม
ข้อมูลทั่วไป
p-value
faller
non-faller
อายุ (ปี )
70.04±8.8 67.36±5.6 0.209
นา้ หนัก (กก.)
53.41±7.9 55.38±10.7 0.463
ส่วนสูง (ซม.)
151.86±5.3 152.88±7.8 0.591
ดัชนีมวลกาย
(กก./ม.2)

23.11±2.9

23.76±4.7

0.562

TUG (วินาที)
13.49±4.1 11.21±3.2 0.032*
FES- I
36.84±14.0 33.40±13.0 0.374
(16-64 คะแนน)
หมายเหตุ: * มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p < 0.05)
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รูปที่ 1 ก. การทดสอบ quiet stand ข.การทดสอบ forward reach ค. การทดสอบ upward reach
ตัวแปร COP
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ พบว่าการ
ทดสอบการทรงตัวด้วยการยืนนิ่ง ไม่พบความแตกต่าง
ของค่ า COP ระหว่ า งกลุ่ ม (ตารางที่ 2) ในขณะที่
ผลทดสอบการทรงตัวด้วย forward reach พบว่ากลุ่ม
หกล้ม มี ค่ า เฉลี่ ย ของตัว แปร COP total path length,
COP displacement - AP แ ล ะ COP velocity - AP
น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ไม่ ห กล้ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างของค่าตัวแปร COP
displacement - ML และ COP velocity - ML ระหว่าง
กลุม่ (p>0.05) (ตารางที่ 3)
ค่าเฉลีย่ ของตัวแปร COP ขณะทาการทดสอบ
การทรงตัวด้วยการเอือ้ มขึน้ ด้านบน แสดงในตารางที่ 4
พ บ ว่ า ตั ว แ ป ร COP total path length, COP
displacement - AP, COP velocity - AP แ ล ะ COP
velocity - ML ของกลุ่มหกล้ม มีค่าน้อยกว่ากลุ่มไม่หก
ล้มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่พบความ
แตกต่ า งของค่ า ตั ว แปร COP displacement - ML
ระหว่างกลุม่ (p>0.05)

ระยะเอือ้ ม
ระยะเอื อ้ มไปด้า นหน้า ของกลุ่ม หกล้ม และ
กลุม่ ไม่หกล้ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.11 ± 6.37 ซม. และ
27.76 ± 5.88 ซม . ตามล าดั บ และระยะเอื ้ อ มขึ ้น
ด้า นบนเท่ า กั บ 10.24 ± 5.16 ซม. และ 15.34 ± 5.72
ซม. ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบระยะเอือ้ มระหว่างกลุม่
พบว่ า เฉพาะระยะเอื ้อ มขึ น้ ด้า นบนเท่ า นั้น ที่ มี ค วาม
แตกต่างระหว่างกลุม่ โดยกลุม่ หกล้มเอือ้ มขึน้ ด้านบนได้
ระยะทางน้อยกว่า กลุ่มไม่หกล้ม อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ (p=0.002)
บทวิจารณ์
การศึก ษาครัง้ นี พ้ บว่ าความสามารถในการ
ควบคุมสมดุลทรงตัวขณะยืนนิ่ง ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม โดยค่า COP
ที่ วัด ได้จ ากการประเมิ น การทรงตัว แบบ static มี ค่ า
ใกล้เคี ย งกับ ผลการศึ ก ษาของ Howcroft และคณะ 10
ทัง้ นี ผ้ ลการเปรีย บเทียบความแตกต่างของค่าตัวแปร
COP ของการศึ ก ษานี ้ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาก่ อ น

116

ฉัตรชัย พีระวัธน์กลุ และคณะ

วารสารกายภาพบาบัด 2564; 43(3): 111-22

หน้าที่ใช้ force plate ทดสอบการทรงตัวในผูส้ งู อายุใน
รู ปแบบยื นนิ่งแล้ว ไม่พ บความแตกต่างของค่าตัวแปร
COP total path length, COP distance แ ล ะ COP
velocity ระหว่างผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม7, 8
อย่างไรก็ ตาม ผลการศึกษานี แ้ ตกต่างจากการศึก ษา
ก่อนหน้าที่ใช้เครื่อง WBB ทดสอบการทรงตัวในรูปแบบ
ยื น นิ่ ง แล้ว พบความแตกต่ า งของค่ า ตั ว แปร COP
ระหว่างผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม ซึ่งอาจเกิด
จากความหลากหลายของวิ ธี ก ารศึ ก ษา เช่ น บาง
การศึกษาแบ่งกลุ่มทดสอบด้วยข้อมูลการล้มที่เกิ ดขึน้
ภายหลัง (prospective falls)17, 23 และบางการศึ ก ษา

ก าหนดตั ว แปร COP ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป โด ย
การศึ ก ษาของ Jorgensen และคณะ 24 วิ เคราะห์ค่ า
COP AP และ ML รวมเป็ นค่าความนิ่งของการทรงตัว
(stillness) ซึ่งเป็ น ข้อจ ากัด ในการน าผลการศึก ษามา
อธิ บายความบกพร่องการรักษาสมดุลการทรงตัวของ
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ อ า จ เกิ ด ขึ ้ น ใ น ทิ ศ ท า ง ห น้ า -ห ลั ง
( anteroposterior direction) ห รื อ ด้ า น ข้ า ง
(mediolateral direction) ใน ก า รศึ ก ษ า นี ้ จึ ง เลื อ ก
วิเคราะห์ค่า COP แยกทิศทางซึ่งจะช่วยระบุปัญหาการ
ทรงตัวของผูส้ งู อายุได้ชดั เจนมากกว่า

ตารางที่ 2 ตัวแปร COP จากการทดสอบ quiet stand เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ (ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร COP
COP total path length (มม.)
COP displacement - AP (มม.)
COP displacement - ML (มม.)
COP velocity - AP (มม./วินาที)
COP velocity - ML (มม./วินาที)

กลุ่มfaller

กลุ่ม non-faller

p - value

300.25 ± 78.5
18.61 ± 5.2
13.01 ± 7.1
7.14 ± 1.9
5.46 ± 1.7

296.39 ± 104.2
17.88 ± 4.3
10.2 ± 2.9
7.56 ± 3.5
4.77 ± 0.9

0.883
0.759
0.081
0.609
0.092

ตารางที่ 3 ตัวแปร COP จากการทดสอบ forward reach เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ (ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ตัวแปร COP
กลุ่ม faller
กลุ่ม non-faller
p-value
COP total path length (มม.)
340.71 ± 93.2
424.19 ± 75.2
0.001**
COP displacement - AP (มม.)
63.70 ± 19.6
79.02 ± 18.5
0.008**
COP displacement - ML (มม.)
75.35 ± 31.9
84.76 ± 21.4
0.227
COP velocity - AP (มม./วินาที)
28.29 ± 7.1
33.97 ± 8.9
0.016*
COP velocity - ML (มม./วินาที)
24.73 ± 7.2
26.79 ± 6.5
0.297
หมายเหตุ: * มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05), ** มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01)

ตารางที่ 4 ตัวแปร COP จากการทดสอบ upward reach เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ (ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ตัวแปร COP
กลุ่ม faller
กลุ่ม non-faller
p-value
COP total path length (มม.)
331.95 ± 115.7
443.28 ± 105.1
0.001**
COP displacement - AP (มม.)
57.68 ± 25.9
73.98 ± 20.2
0.017*
COP displacement - ML (มม.)
77.82 ± 28.7
91.18 ± 26.5
0.094
COP velocity - AP (มม./วินาที)
23.61 ± 8.6
32.81 ± 10.4
0.001**
COP velocity - ML (มม./วินาที)
25.98 ± 9.7
31.91 ± 9.4
0.033*
หมายเหตุ: * มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05), ** มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01)
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ผลการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามสมมติฐานของ
การศึกษา สอดคล้องกับผลการทดสอบโดย force plate
และช่ ว ยสนับ สนุ น ว่ า ค่ า ตัว แปร COP ที่ วัด จากการ
ทดสอบขณะยื น นิ่ ง ในเงื่ อ นไขลื ม ตาไม่ ส ามารถแยก
ความแตกต่างของความสามารถในการทรงตัวระหว่าง
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ มี แ ละไม่ มี ประวั ติ ก ารล้ ม ได้
เนื่องจากเงื่อนไขยืนนิ่งมีความท้าทายต่า โดยผูส้ งู อายุ
สามารถอาศัยข้อมูลการรับรูจ้ ากหลายระบบ รวมทัง้ การ
มองเห็ น (visual input) ไปใช้ในกระบวนการให้ขอ้ มูล
ป้ อ นกลับ การท างานของกล้า มเนื ้อ ที่ ช่ ว ยในการจั ด
ระเบียบตาแหน่งร่างกายให้เหมาะต่อการทรงท่าในขณะ
ยืนนิ่งได้10, 25
สาหรับการทดสอบการทรงตัวขณะยืนนิ่ง ตัว
แปร COP total path length, COP displacement และ
COP velocity เป็ นตั ว แทนของ postural sway โดย
ค่าที่มากแสดงถึงการบกพร่องของการทรงตัวเนื่องจาก
ไม่ ส ามารถควบคุ ม จุ ด ศู น ย์ ก ลางมวลให้ อ ยู่ นิ่ ง ใน
ฐานรองรับ ได้ ดัง ที่ เห็ น ได้จ ากหลายการศึ ก ษาก่ อ น
หน้าที่รายงานว่าผูส้ งู อายุที่มีประวัติการล้มมีค่าตัวแปร
COP ดังกล่าวมากกว่าผูส้ งู อายุที่ไม่มีประวัติการล้ม17, 24
แต่ ส าหรับ การควบคุ ม สมดุ ล การทรงตัว ขณะมี ก าร
เคลื่อนไหวนัน้ แตกต่างไปจากการทดสอบขณะยืนนิ่ ง
เนื่ อ งจากเป็ น การทดสอบ limit of stability ที่ เป็ น การ
ควบคุมการทรงตัวโดยที่มีการเคลื่อนตาแหน่ง COP ไป
จากฐานรองรับ โดยไม่ เ สี ย สมดุ ล การทรงตั ว หรื อ
เปลีย่ นแปลงฐานรองรับ26 ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ ได้
ค า ด ห วั ง ว่ า ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ป ระ วั ติ ก า ร ล้ ม นั้ น มี
ความสามารถในการควบคุ ม COP ให้เคลื่อ นออกไป
จากฐานรองรับได้นอ้ ยกว่าผูส้ งู อายุที่ไม่มีประวัติการล้ม
การทดสอบสมดุ ล การทรงตั ว ขณะมี ก าร
เคลื่ อ นไหว (dynamic balance) ด้ ว ยการเอื ้ อ มไป
ด้านหน้าและเอือ้ มขึน้ ด้านบน พบว่ามีความแตกต่างกัน
ของค่าตัวแปร COP ระหว่างผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติ
การล้ม ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการศึกษา โดยที่กลุ่ม
ห ก ล้ ม มี ค่ า COP total path length, COP
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displacement - AP และ COP velocity - AP น้อยกว่า
กลุม่ ไม่หกล้ม แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุที่มีประวัติการล้ม
มีความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัวจึงหลีกเลี่ยง
การเคลื่ อ นจุ ด ศู น ย์ ก ลางมวลของร่า งกายเข้า ใกล้
ขอบเขตจากัดความมั่นคง (limit of stability) ส่งผลให้
ค่ า ตั ว แ ป ร COP total path length แ ล ะ COP
displacement – AP น้อยกว่าผูส้ งู อายุที่ไม่มีประวัติการ
ล้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเอือ้ มขึน้ ด้านบนนัน้ ใช้การ
เขย่ง ให้สน้ เท้า ยกขึน้ พ้นพื น้ เพื่ อเพิ่ ม ระยะเอือ้ มขึน้ บน
ส่ ง ผลให้ จุ ด ศู น ย์ก ลางมวลของร่ า งกาย (center of
mass) เคลื่อนไปอยู่ในตาแหน่งที่สงู ขึน้ จึงท้าทายการ
ควบคุมสมดุลการทรงตัวของผูส้ งู อายุมากขึน้ สอดคล้อง
ไปกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มี
ความกลัวหรือไม่ม่ นั ใจเมื่อต้องทาการเอือ้ มขึ น้ ด้านบน
(upward reaching)27 ผู้สูง อายุ บ างรายจึ ง หลี ก เลี่ ย ง
หรื อ ไม่ ย อมท าการเคลื่ อ นไหวนี ้ใ นการท ากิ จ วั ต ร
ประจ าวัน นอกจากนี ้ การเอื อ้ มขึน้ ด้า นบน (upward
reaching) ยัง มี ค วามสัม พั น ธ์กั บ ความมั่ น ใจในการ
ควบคุม การทรงตัว จากการประเมิ น ด้ว ย ActivitiesSpecific Balance Confidence (ABC) scale28
สาหรับตัวแปรความเร็วการเคลือ่ นที่ของ COP
นัน้ ผูส้ ูงอายุที่มีประวัติการล้มมีความเร็วการเคลื่อนที่
COP น้อ ยกว่าผู้สูงอายุที่ ไม่มี ป ระวัติ ก ารล้ม (ในแนว
หน้า-หลัง ทัง้ ในการทดสอบเอือ้ มไปด้านหน้าและเอือ้ ม
ขึน้ ด้านบน และในแนวด้านข้างเฉพาะการทดสอบเอือ้ ม
ขึน้ ด้านบน) เนื่องจากคาสั่งการทดสอบให้อาสาสมัคร
เคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็วปกติของตนเอง ผูส้ งู อายุที่มี
ประวัติการล้มที่มี ความสามารถในการควบคุม สมดุล
การทรงตั ว ขณะเคลื่ อ นไหวน้ อ ยกว่ า จึ ง เลื อ กที่ จ ะ
เคลือ่ นที่ดว้ ยความเร็วที่ชา้ กว่าเพื่อช่วยรักษาสมดุลของ
ร่างกายไว้
อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบการทรงตัวด้วย
การเอือ้ มทั้งสองรู ปแบบไม่พ บความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม สาหรับ ตัวแปร COP displacement – ML ทั้ง ใน
การทดสอบเอือ้ มไปด้านหน้าและเอือ้ มขึน้ ด้านบน และ
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COP peak velocity - ML ใน ก ารท ด ส อ บ เอื ้ อ ม ไป
ด้านหน้า อาจเนื่องมาจากลัก ษณะการเคลื่อนไหวของ
การเอือ้ มต้องมีการก้มตัว (trunk flexion) และโน้มตัวไป
ด้า นหน้า (lean forward) ที่ เกิ ด ขึน้ ในระนาบ sagittal
plane เป็ นหลัก เป็ นไปได้ว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ ใน
ทิศทางด้านข้าง (ML) เกิดจากการที่ผสู้ งู อายุโน้มตัวไป
ด้านเดียวกับแขนข้างที่เอือ้ มซึง่ อยูใ่ กล้แผ่นวัดระยะที่ติด
กับ ผนัง 29 โดยที่ ผูส้ ูงอายุทั้งสองกลุ่ม มี การเคลื่อ นไหว
ชดเชย (compensatory movement) ไปทางด้านข้างที่
ไม่แตกต่างกัน
ค่าระยะเอือ้ ม forward reach ของการศึกษา
ครั้ง นี ้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า 14 ที่ ใ ช้ ก าร
วิ เ ค ราะห์ อ ภิ ม าน และได้ ร าย งา น ค่ าม าต รฐ าน
(normative values) ของค่าเฉลี่ยระยะเอือ้ มไปข้างหน้า
ของผูส้ งู อายุในชุมชน เท่ากับ 26.6 ซม. อีกทัง้ การศึกษา
นี ไ้ ม่ พ บความแตกต่างของค่ าระยะเอือ้ มไปด้า นหน้า
ระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อน
หน้าที่ รายงานว่าตัวแปรระยะเอื อ้ มไปด้านหน้าเพี ย ง
อย่ างเดี ย วไม่ สาม ารถ ใช้ ท าน าย ห รื อ แย ก แย ะ
ความสามารถในการทรงตัวของผูส้ ูงอายุที่มี และไม่มี
ประวัติการล้มได้14, 30 เป็ น ไปได้ว่าการเอือ้ มต้องอาศัย
ความยื ด หยุ่น ที่ ดี ข องกล้า มเนื อ้ ลาตัว ส่ว นบนเพื่ อ ให้
สามารถเอื อ้ มไปได้ไกล จึ งไม่ได้อ าศัย การทรงตัว ที่ ดี
เพียงอย่างเดียว โดยท่าทางการเอือ้ มไปด้านหน้า ของ
ผูส้ งู อายุเทียบกับวัยกลางคนพบว่ามีการหมุนของลาตัว
ลดลง มีมมุ งอสะโพกข้างเดียวกับแขนที่เอือ้ มไปข้างหน้า
เพิ่มมากขึน้ และมีการเคลื่อนของเชิงกรานไปข้างหลัง
มากขึน้ 28 สาหรับค่าระยะเอือ้ มขึน้ ด้านบนของผูส้ งู อายุที่
ไม่มี ประวัติการล้ม ของการศึกษานีก้ ็ มีค่าใกล้เคียงกับ
การศึกษาก่อนหน้า15 และมีค่ามากกว่าในผูส้ งู อายุที่ไม่
มีประวัติการล้มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการศึกษา
นีแ้ สดงให้เห็นว่าค่าระยะเอือ้ มขึน้ ด้านบนเป็ นอีกตัวแปร
หนึ่งที่ช่วยบ่งชีถ้ ึงความสามารถในการควบคุมการทรง
ตัวที่ลดลงในผูส้ งู อายุที่มีความเสีย่ งต่อการล้มได้
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ข้อจากัดของงานวิจยั
การขาดการประเมินปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อ
การทดสอบการทรงตัว ทั้ง 3 รู ป แบบ โดยเฉพาะการ
เอือ้ มนัน้ อาศัยการทางานร่วมกันของระบบประสาทและ
ระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ดังนัน้ ความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขาและการรับรู ค้ วามรู ส้ ึกของข้อต่ออาจส่งผล
ต่อความสามารถในการทรงตัวของผูส้ งู อายุดว้ ยเช่นกัน
น อ ก จ า ก นี ้ ก า รศึ ก ษ า ใน อ น า ค ต ค ว รใช้ ข ้ อ มู ล
prospective fall ในการแบ่งกลุ่ม ผูส้ ูงอายุที่มี และไม่มี
ประวัติ ก ารล้ม เนื่ อ งจากมี ค วามแม่ น ย าในการบอก
จานวนการหกล้มมากกว่าการใช้ประวัติการล้มในอดีตที่
อาจคลาดเคลื่ อ นได้ ทั้ง นี ต้ ัว แปร COP ที่ ได้จ ากการ
ทดสอบการทรงตัวขณะเอือ้ ม โดยเฉพาะการเอือ้ มขึน้
บนน่าจะเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้เพื่อช่วยคัดกรอง
ความเสีย่ งการล้มของผูส้ งู อายุในเบือ้ งต้นได้ตอ่ ไป
สรุ ปผลการวิจัย
การทดสอบการทรงตัวด้วยการยืนนิ่ง (quiet
stance) ขณะลื ม ตา ไม่ ท ้า ทายความสามารถในการ
ควบคุมการทรงตัวที่เพียงพอจึงทาให้คา่ ตัวแปร COP ไม่
แตกต่างกันระหว่างผูส้ งู อายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม
สาหรับการทดสอบการทรงตัวด้วยการเอือ้ มไปด้านหน้า
(forward reach) พบว่ า เฉพาะค่ า ตั ว แปร COP ที่ มี
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ แต่ระยะเอือ้ มไม่แตกต่างกัน
สาหรับการทดสอบการทรงตัวด้วยการเอือ้ มขึน้ ด้านบน
(upward reach) พบความแตกต่างทัง้ ระยะเอือ้ มและ
ค่าตัวแปร COP ระหว่างกลุม่ หกล้มและไม่หกล้ม ดังนัน้
การวัดค่าตัวแปร COP ด้วยเครื่อ ง WBB ขณะท าการ
เคลื่อนไหวด้วยการเอือ้ มทัง้ 2 รูปแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง การทดสอบในรู ป แบบการทดสอบเอื ้อ มขึ ้น บน
สามารถให้ขอ้ มูลการทรงตัวในเชิงปริมาณที่สามารถใช้
บอกความแตกต่างของความสามารถในการควบคุมการ
ทรงตัวในผูส้ งู อายุที่มีประวัติการล้มออกจากผูส้ งู อายุที่
ไม่มีประวัติการล้มได้
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