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บทคัดย่ อ
ที่มาและความสาคัญ: การทรงตัวเป็ นปั ญหาสาคัญใน
ผู้สงู อายุที่อาจนาไปสู่การหกล้ ม กระดูกหัก และส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิต
วั ต ถุ ป ระสงค์ : ศึ ก ษาระดับ การทรงตัว ในผู้ สูง อายุ
รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิธีการ: การศึกษาภาคตัดขวางนีท้ าในผู้สูง อายุใ น
ชุมชนอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สงู อายุทกุ
คนจะได้ รั บ การบั น ทึ ก ข้ อมู ล พื น้ ฐาน และประเมิ น
ความสามารถในการทรงตัวโดยการทดสอบด้ วยการยืน
เท้ าชิ ด ยืนต่อส้ น และยืนขาเดียว จับเวลาที่ทาได้ จัด
กลุม่ ของระดับความสามารถตามเกณฑ์ของ SIDE (The
Standing test for Imbalance and Disequilibrium)
ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ระดับ นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาความ
ชุกของระดับการทรงตัวบกพร่ อง โดยแยกตามเพศและ
อายุ รวมทังหาปั
้ จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการทรงตัวบกพร่ อง
ได้ แก่ อายุ เพศ ดัช นี ม วลกาย ประวัติ ข้ อเข่ า เสื่ อ ม
ประวัติปวดหลังในปั จจุบนั ประวัติหกล้ มในปี ที่ผ่านมา
และดัชนี OSTA (Osteoporosis Self Assessment
Tool for Asian)
ผลการศึ ก ษา: พบผู้ สู ง อายุ ที่ มี ร ะดั บ การทรงตั ว
บกพร่ องตามเกณฑ์ จานวน 42 รายจากทัง้ หมด 234
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 (95% CI: 13.6, 23.4) เพศ
หญิ งพบมากกว่า เพศชาย (ร้ อยละ 19.5 และร้ อยละ
13.3) และพบมากขึ ้นตามอายุ (ร้ อยละ 7.8 ในช่วงอายุ

60-69 ปี และร้ อยละ 29.3 ในช่วงอายุ 70-79 ปี และ
ร้ อยละ 33.3 ในช่วงอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 80 ปี ) ส่วน
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง พ บ เ พี ย ง ปั จ จั ย ด้ า น อ า ยุ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การทรงตัวที่บกพร่ องอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยอายุในช่วง 70-79 ปี มีค่า adjusted odd
ratio เท่ากับ 5.29 (95%CI: 2.23, 12.56) และอายุ
มากกว่า 80 ปี มีค่า adjusted odd ratio เท่ากับ 7.18
(95%CI: 1.99, 25.95)
สรุ ปการศึกษา: การทรงตัวบกพร่ องเป็ นปั ญหาสาคัญ
ในกลุม่ ผู้สงู อายุในชุมชน โดยเฉพาะผู้สงู วัยที่มีอายุเพิ่ม
มากขึน้ และควรเป็ นกลุ่ม ที่ได้ รับ การคัดกรองและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการทรงตัว เพื่อป้องกันหรื อลดความ
เสีย่ งต่อการหกล้ มและการเกิดกระดูกหักในอนาคต
ABSTRACT
Background: Loss of balance is one of the major
problem in the elders leading to fall and fracture,
which affect their quality of life.
Objectives: To determine balancing ability in
community-based elders and related factors.
Methods: This retrospective cross-sectional study
was performed in the elders living in Amphawa
district, Samut Songkhram. Two hundred and
thirty-four elders were evaluated balance ability by
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สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ และคณะ
standing with a narrow base, tandem standing
and standing on one foot. Balance was classified
into 6 grades according to SIDE (The Standing
test for Imbalance and Disequilibrium). The
prevalence of abnormal balance was reported in
different sex and age groups. Factors related to
balance were analyzed including age, sex, BMI,
history of knee OA, history of back pain, history of
falls in the previous year and OSTA (Osteoporosis
Self Assessment Tool for Asian) index.
Results: The prevalence of abnormal balance was
18% (95%CI: 13.6, 23.4), female more than male
(19.5% vs. 13.3%). This prevalence showed an
increasing trend with age (7.8% in 60-69 years,
29.3% in 70-79 years, and 33.3% in age ≥ 80
years). After adjusted by using multivariate
analysis, age was the only independently
correlated with abnormal balance in the elders
(age 70-79 years with adjusted odd ratio of 5.29
(95%CI: 2.23, 12.56) and age more than 80 years
with adjusted odd ratio of 7.18 (95%CI: 1.99,
25.95).
Conclusion: Abnormal balance is important
problem found in the community-dwelling elders.
It shows increasing trend with increasing age.
Elders should be screened for balancing ability in
order to prevent falling and fracture in the future.
Keywords: Balance ability, Prevalence, Fall,
Elders, Factors
บทนา
ปั จจุบนั ผู้สงู อายุมีจานวนเพิ่มขึ ้นทัว่ โลก และ
ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่งที่กาลังเข้ าสู่สงั คมของ
ผู้สงู อายุ มาตังแต่
้ ปี 2543-2544 กล่าวคือ มีประชากร
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของ
จานวนประชากรทังหมดในประเทศ
้
และในปี พ.ศ.
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2553 พบว่า ประชากรสูงอายุเพิ่มเป็ นร้ อยละ 13 ของ
จานวนประชากรทังหมด
้
(จานวนประชากร 65.9 ล้ าน
คน) และคาดการณ์ว่าสัดส่วนนี ้จะมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่องเป็ นร้ อยละ 20 ของประชากรในปี 25681
ในกลุ่มผู้สูงอายุนนั ้ พบการเปลี่ยนแปลงตามวัยหลาย
รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การทางานของระบบประสาท รวมทัง้
ระบบกล้ ามเนือ้ และข้ อต่อ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้
ล้ วนเป็ นไปในทางเสื่อมถอยของระบบต่าง ๆ และนามา
ซึ่งการเกิดโรคเรื อ้ รังที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่ม ผู้สูง อายุ รวมทัง้ ส่ง ผลต่อการด าเนิ นชี วิ ตอย่า งมี
คุณภาพของผู้สงู อายุ 2
ในบรรดาการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด กั บ ระบบ
ประสาทและระบบกล้ ามเนื ้อและข้ อต่อของผู้สงู อายุนนั ้
พบว่า การสูญเสีย การควบคุม การทรงตัวเป็ นปั ญ หา
หนึ่งที่พบบ่อย และพบมากขึน้ เมื่ออายุเพิ่มขึน้ 3 การ
ควบคุมระบบการทรงตัวของผู้สงู อายุนนั ้ เป็ นการทางาน
ของระบบประสาทที่ซับซ้ อน ต้ องการการประสานกัน
ของประสาทรับความรู้ สึกหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นการ
มองเห็น ระบบควบคุมการทรงตัวเวสติบลู ่า และระบบ
รับความรู้ สกึ ในข้ อต่อและกล้ ามเนื ้อ (proprioception)
รวมทังการควบคุ
้
มของระบบประสาทสัง่ การจากสมอง
ส่วนกลางและการตอบสนองของกล้ ามเนื ้อส่วนปลาย4-6
ซึง่ ระบบต่างๆ ต้ องทางานประสานกันเป็ นอย่างดี จึงจะ
ช่วยป้องกันการหกล้ มได้
การเสียการทรงตัวเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อ
การเกิ ด การหกล้ ม และการบาดเจ็ บ ที่ รุ น แรงตามมา
รวมทังการเกิ
้
ดกระดูกหัก 7, 8 ในแต่ละปี ผู้สงู อายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี ประมาณร้ อยละ 30- 40 พบว่า มีการหก
ล้ มอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ 8 อีกทังการหกล้
้
มเป็ นสาเหตุหลัก
ของการเกิ ด กระดูกหัก โดยพบว่าสาเหตุข องการเกิ ด
กระดูก หัก ในผู้สูง อายุร้ อยละ 87 มาจากการหกล้ ม 8
แม้ ว่ า ทุ ก ครั ง้ ของการหกล้ มอาจไม่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด
กระดูกหักก็ตาม แต่มีรายงานว่าการหกล้ มที่นาไปสูก่ าร
เกิดกระดูกหักร้ อยละ 0.9-1.65 และในจานวนนี ้มากกว่า
ครึ่ งเป็ นกระดูกหักบริ เวณข้ อสะโพก 9 ซึ่งอันตรายที่จะ
53

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2560
เกิดตามหลังการเกิดกระดูกหัก ไม่ว่าจะเป็ นอาการปวด
การจากัดการทากิ จวัตรประจาวัน หรื อการจากัดการ
เคลือ่ นที่ก็ตาม รวมถึงสภาพจิตใจ และการเป็ นภาระต่อ
ครอบครัว สิ่งต่างๆเหล่านี ้ล้ วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สงู อายุทงสิ
ั ้ ้น
นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการบาดเจ็บ
จากการหกล้ มคิ ด เป็ นประมาณร้ อยละ 0.1 ของ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ
คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ของค่าใช้ จ่ายสุขภาพของประเทศใน
สหภาพยุ โ รป ซึ่ ง เป็ นตั ว เลขที่ คิ ด เฉพาะค่ า ใช้ จ่ า ย
ทางตรงเท่านัน้ ส่วนค่าใช้ จ่ายทางอ้ อมอันเกิดจากการ
สูญ เสีย รายได้ ทงั ้ ของผู้สูง อายุและของผู้ดูแ ล รวมทัง้
ค่า ใช้ จ่า ยที่ ประเมิน เป็ นตัวเงิ น ไม่ได้ อีก มากมาย เช่ น
การเสียความมัน่ ใจในตนเอง การไม่สามารถยืนเดินและ
เคลือ่ นที่ได้ และการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 10
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการทรงตัวบกพร่ อง อัน
นาไปสูก่ ารหกล้ มในผู้สงู อายุนนั ้ ได้ แก่ ท่าทางการเดินที่
ผิดปกติ10 ปั จจัยของเพศที่เพศหญิงมีโอกาสสูงกว่าเพศ
ชาย10 ประวัติหกล้ มมาก่อน10 อายุที่มากขึ ้น10, 11 การ
รั บประทานยาที่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
โดยเฉพาะยากลุม่ psychotropic 12 การรับประทานยา
หลายชนิด 13 กล้ ามเนื ้อขาอ่อนแรง 13 เป็ นต้ น ปั จจัย
เสี่ยงเป็ นสิ่งที่สามารถแก้ ไขหรื อให้ การป้องกันได้ การ
ประเมิ น ความสามารถในการทรงตัว รวมทัง้ ปั จ จัย ที่
เกี่ ย วข้ อง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง จะช่ ว ยค้ นหา
กลุ่ม เป้ าหมายที่ สมควรได้ รั บ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การ
ป้องกันการหกล้ ม และป้องกันการเกิดกระดูกหัก อีกทัง้
ภาวะแทรกซ้ อ นที่ จ ะตามมา ดัง นัน้ การศึก ษานี จ้ ึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการทรง
ตัวรวมทังปั
้ จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการทรงตัวของผู้สงู อายุใน
ชุมชน
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษานี ไ้ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มัติ จ าก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ข อ ง ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล เลขที่ Si 032/2016
การศึกษานี ้ไม่มีการคานวณขนาดตัวอย่างเนื่องจากเป็ น
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การศึกษาย้ อนหลังในกลุ่ม ผู้สูงอายุที่มาร่ วมงานออก
หน่วยในกิจกรรมเพื่อสังคมของภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ณ ชุ ม ชนอ าเภออัม พวา จัง หวัด
สมุ ท รสงคราม ผู้ สู ง อายุ ที่ ม าร่ ว มงานที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี ้ คือ อายุมากกว่า 60 ปี อาศัยในเขตชุมชน
อัมพวา สามารถยืนและเดินได้ เป็ นกลุม่ ศึกษา ผู้สงู อายุ
เหล่านี ้จะได้ รับการซักประวัติข้อมูลพื ้นฐานในด้ าน อายุ
เพศ น า้ หนัก ตัว ส่ว นสูง โรคประจ าตัว ประวัติ ข้ อเข่า
เสื่อ ม ประวัติ ป วดหลัง ในปั จ จุบัน ประวัติ ห กล้ ม และ
ประวัติกระดูกหักจากการหกล้ มทังของตนเองและของ
้
ครอบครัว นาข้ อมูลที่ได้ มาคานวณหาค่าดัชนีมวลกาย
(น ้าหนัก/ส่วนสูงเป็ นเมตร2) ผู้ที่มีดชั นีมวลกายมากกว่า
23.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่ ามีน ้าหนักมากกว่า
ปกติ 14 และคานวณค่า OSTA (Osteoporosis SelfAssessment Tool for Asian) Index โดยใช้ การ
คานวณจากสูตร 0.2 x [น ้าหนัก (กิโลกรัม) – อายุ (ปี )]
หากมีคา่ ต่ากว่า -4 ถือว่ามีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรค
กระดู ก พรุ น ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
กระดูกหักจากการหกล้ ม15
ทาการประเมินระดับความสามารถในการทรง
ตัวของผู้สูงอายุ โดยการใช้ เกณฑ์ วัดระดับการทรงตัว
ของ SIDE (The Standing test for Imbalance and
Disequilibrium)16 ซึ่งเป็ นวิธีการที่พัฒนามาเพื่อแยก
ระหว่างผู้ที่มีการทรงตัวดีกบั ผู้ที่มีการทรงตัวบกพร่ องที่
อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิ ดการหกล้ ม ซึ่งใช้ ได้ กับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล สถานพยาบาล รวมถึงผู้สงู อายุในชุมชน
หลักคิดของการออกแบบวิธีทดสอบนี ้เพื่อการประเมินที่
ง่าย รวดเร็ ว และใช้ ได้ กับแบบประเมินความเสี่ยงของ
การหกล้ มชนิดอื่น ประกอบด้ วยการทดสอบ 4 แบบ
ตามลาดับ คือ ยืนฐานกว้ าง 5 วินาที หากทาได้ ให้ ยืน
ฐานแคบโดยเท้ าสองข้ างชิดกันนาน 5 วินาที หลังจาก
นันให้
้ ยืนต่อส้ นเท้ านาน 5 วินาที (tandem stance) และ
การทดสอบสุด ท้ า ยคื อ ให้ ยื น ขาเดี ย ว (single leg
stance) นาน 30 วินาที ในการทดสอบใช้ ผ้ วู ิจยั เพียงคน
เดียว ทาการทดสอบอาสาสมัคร 2 ครัง้ โดยในท่ายืนต่อ
ส้ น ให้ เ ท้ า ขวาอยู่ด้ า นหน้ า หนึ่ง ครั ง้ และเท้ า ซ้ า ยอยู่
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ด้ านหน้ าอีกหนึ่งครัง้ ส่วนการยืนขาเดียว ให้ ยืนโดยใช้
ขาข้ า งถนัด ตามแต่สะดวก โดยมีก ารพักระหว่า งการ
ทดสอบ 1 นาที การระวังความปลอดภัยแก่อาสาสมัคร
ทาโดยมีเจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู ่วยอยู่ด้านหลังผู้ป่วย ในกรณี ที่
อาสาสมัค รทดสอบไม่ผ่า นในระดับนัน้ ๆ จะหยุด การ
ทดสอบ
ผู้วิจัยแบ่งระดับการทรงตัวเป็ น 6 ระดับ คือ
ระดับ 0 คือ ผู้ถกู ทดสอบยืนฐานกว้ างโดยต้ องมีผ้ ชู ่วย
เสมอ ระดับ 1. คือผู้ถกู ทดสอบยืนฐานกว้ างได้ เอง แต่
ไม่สามารถยืนฐานแคบได้ นาน 5 วินาที ส่วนระดับ 2a.
ผู้ถกู ทดสอบสามารถยืนทรงตัวโดยขาสองข้ างชิดกันได้
นาน 5 วินาที แต่ไม่สามารถยืนต่อส้ นได้ นาน 5 วินาที
ระดับ 2b. ผู้ถูกทดสอบสามารถยืน ต่อ ส้ น ได้ นาน 5
วินาทีในขาข้ างใดข้ างหนึ่ง ระดับ 3. ผู้ถูกทดสอบ
สามารถยืนต่อส้ นได้ นาน 5 วินาทีในขาทังสองข้
้
าง แต่
ไม่สามารถยืนขาเดียวได้ นาน 30 วินาที และระดับ 4. ผู้
ถูก ทดสอบสามารถยื น ขาเดี ย วได้ น านอย่า งน้ อ ย 30
วิ น าที ในการศึ ก ษานี ใ้ ห้ ร ะดับ การทรงตัว ที่ ป กติ คื อ
SIDE ระดับ 3 และ 4 16 เนื่องจากเป็ นการทรงตัวที่มี
ความปลอดภัยเพียงพอสาหรับการเคลือ่ นที่ในบ้ าน
บันทึกระดับความสามารถในการทรงตัวของ
ผู้สงู อายุ และวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อการทรงตัว
บกพร่อง อันประกอบด้ วยปั จจัยด้ านอายุ เพศ ดัชนีมวล
กาย ประวัติ ข้ อ เข่า เสื่อ ม ประวัติ ป วดหลัง ในปั จ จุบัน
ประวัติ ก ารหกล้ ม ในปี ที่ ผ่า นมา และ OSTA Index
ข้ อมูลพื ้นฐานแสดงเป็ นจานวน (ร้ อยละ) ในข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพ และแสดงค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
สาหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณ ส่วนสถิติที่ใช้ คือ Chi-square
test สาหรั บ univariate analysis และสถิ ติ multiple
logistic regression สาหรับ multivariate analysis
โดยค่า p ที่น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิจัย
ผู้สงู อายุในชุมชนอัมพวาที่เข้ าร่ วมโครงการทัง้
243 ราย เป็ นผู้ผ่านเกณฑ์คืออายุมากกว่า 60 ปี และ
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ได้ รับการตรวจประเมินความสามารถในการทรงตัวเพียง
234 ราย ข้ อ มูลพื น้ ฐานในเรื่ อ งเพศ อายุเ ฉลี่ย โรค
ประจาตัว ดัชนีมวลกาย ประวัติโรคข้ อเข่าเสือ่ ม โรคปวด
หลัง ในปั จจุ บั น และประวั ติ ห กล้ ม รวมทั ง้ จ านวน
ผู้สงู อายุที่แบ่งตามค่า OSTA index และระดับการทรง
ตัว ซึ่ง ส่ว นใหญ่ อยู่ที่ร ะดับ 3 และ 4 (ร้ อยละ 82)
นอกจากนี ้ ได้ จาแนกจานวนอาสาสมัครตามเพศในแต่
ละกลุม่ ช่วงอายุ แสดงในตารางที่ 1
ผู้สงู อายุที่มีระดับการทรงตัวบกพร่ อง (ระดับ
1, 2a และ 2b) พบร้ อยละ 18.0 (95%CI: 13.6, 23.4)
และเมื่ อ แยกตามเพศ พบว่ า เพศหญิ ง มี ก ารทรงตัว
บกพร่องมากกว่า คือร้ อยละ 19.5 เทียบกับเพศชายร้ อย
ละ 13.3 (รูปที่ 1) และยังพบว่าการทรงตัวที่บกพร่ องนี ้มี
ค่าเพิ่มขึ ้นตามอายุ กล่าวคือ ช่วงอายุ 60-69 ปี พบร้ อย
ละ 7.8 ช่วงอายุ 70-79 ปี พบร้ อยละ 29.3 และช่วงอายุ
ที่มากกว่า 80 ปี พบร้ อยละ 33.3 (รู ปที่ 2) และรู ปที่ 3
แสดงค่าร้ อยละของผู้สงู อายุที่มีการทรงตัว บกพร่ องโดย
แยกตามเพศ และกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยพบว่าเพศหญิ ง
อายุ 60-69 ปี มีการทรงตัวบกพร่ องร้ อยละ 8.9 และเพิ่ม
เป็ นร้ อยละ 35.2 เมื่ออายุมากกว่า 70 ปี และร้ อยละ
31.6 เมื่ออายุมากกว่า 80 ปี ส่วนในเพศชายพบความ
ชุกน้ อยกว่าเพศหญิ ง โดยพบร้ อยละ 3.8 ในชายอายุ
60-69 ปี และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 17.9 ในช่วงอายุมากกว่า
70 ปี และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 40 เมื่ออายุมากกว่า 80 ปี
ตาราง 2 แสดงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การ
ทรง ตั ว บก พร่ อ ง หาก วิ เ ครา ะ ห์ แ บบ univariate
analysis จะพบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้ แก่ อายุ
และประวัติโรคข้ อเข่าเสื่อม โดยอายุในช่วง 70-79 ปี
และอายุช่วงมากกว่า 80 ปี มีค่า crude odd ratio
เท่ากับ 4.88 (95%CI: 2.19, 10.89) และ 5.90 (95%CI:
2.03, 17.14) ตามลาดับ และประวัติโรคข้ อเข่าเสื่อม
ด้ วยค่า crude odd ratio เท่ากับ 2.00 (95% CI: 1.02,
3.93) เมื่อนาไปวิเคราะห์แบบ multivariate analysis
พบว่า มีเพียงปั จจัยเรื่ องอายุเท่านันที
้ ่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
การทรงตัวบกพร่อง โดยอายุในช่วง 70-79 ปี
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ร่วมโครงการ (234 ราย)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
อายุ (ปี ) : ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศ : ชาย n (%)
60-69 ปี
70-79 ปี
≥ 80 ปี
เพศ : หญิง n (%)
60-69 ปี
70-79 ปี
≥ 80 ปี
ดัชนีมวลกาย : n (%)
ต่ากว่ามาตรฐาน (<18.5 กก/ม2)
น ้าหนักปกติ (18.5 – 23.0 กก/ม2)
น ้าหนักเกิน (>23.0 กก/ม2)
โรคประจาตัว : n (%)
เบาหวาน
ความดันโลหิต
ไขมันในเลือดสูง
อื่น ๆ
ประวัติโรคข้ อเข่าเสื่อม n (%)
ประวัติปวดหลังในปั จจุบนั n (%)
ประวัติหกล้ มในปี ที่ผา่ นมา: n (%)
ไม่หกล้ ม
หกล้ ม 1 ครัง้
หกล้ ม ≥ 2 ครัง้
ประวัติกระดูกหักจากการหกล้ ม n (%)
ประวัติกระดูกหักจากการหกล้ มในครอบครัว n (%)
OSTA Index A: n (%)
ความเสี่ยงปานกลางถึงต่า (≥- 4)
ความเสี่ยงสูง (<- 4)
ระดับการทรงตัว SIDE B n (%)
Grade 4
Grade 3
Grade 2b
Grade 2a
Grade 1
Grade 0
หมายเหตุ: A OSTA: Osteoporosis Self Assessment Tool for Asian
B
SIDE: The Standing test for Imbalance and Disequilibrium

จานวน
69.6 ± 6.9
60 (25.6%)
27 (11.5%)
28 (12.0%)
5 (2.1%)
174 (74.4%)
101 (43.2%)
54 (23.1%)
19 (8.1%)
21 (9.0%)
73 (31.2%)
140 (59.8%)
45 (19.2%)
127 (54.3%)
83 (35.5%)
65 (27.8%)
85 (36.3%)
103 (44.0%)
164 (70.1%)
40 (17.1%)
30 (12.8%)
11 (4.7%)
18 (7.7%)
171 (73.1%)
63 (26.9%)
49 (20.9%)
143 (61.1%)
26 (11.1%)
12 (5.2%)
4 (1.7%)
0
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รูปที่ 1 ร้ อยละของการทรงตัวบกพร่องแยกตามเพศ

รูปที่ 2 ร้ อยละของการทรงตัวบกพร่องแยกตามอายุ

รูปที่ 3 ร้ อยละของการทรงตัวบกพร่องแยกตามอายุและเพศ
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ตารางที่ 2 ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการทรงตัวบกพร่อง วิเคราะห์แบบ univariate analysis และแบบ multivariate analysis
ปั จจัย

การทรงตัว
บกพร่ อง
ปกติ (n=192) A
(n=42)

Crude Odd ratio#
(95% CI)

Adjusted Odd ratio##
(95% CI)

อายุ (ปี ): n (%)
60 – 69
70-79
80+

10 (23.8%)
24 (57.1%)
8 (19.1%)

118 (61.5%)
58 (30.2%)
16 (8.3%)

1.00
4.88 (2.19, 10.89)*
5.90 (2.03, 17.14)*

1.00
5.29 (2.23, 12.56)*
7.18 (1.99, 25.95)*

เพศ: n (%)
ชาย
หญิง

8 (19.0%)
34 (81.0%)

52 (27.1%)
140 (72.9%)

1.00
1.58 (0.69, 3.63)

-

3 (7.1%)
12 (28.6%)
27 (64.3%)

18 (9.4%)
61 (31.8%)
113 (58.8%)

1.00
1.18 (0.30, 4.65)
1.43 (0.39, 5.22)

-

21 (50.0%)
21 (50.0%)

128 (66.7%)
64 (33.3%)

1.00
2.00 (1.02, 3.93)*

1.00
1.57 (0.76, 3.21)

20 (47.6%)
22 (52.4%)

111 (57.8%)
81 (42.2%)

1.00
1.51 (0.77, 2.95)

-

ดัชนีมวลกาย : n (%)
ต่ากว่ามาตรฐาน (<18.5 กก/ม2)
น ้าหนักปกติ (18.5 – 23.0 กก/ม2)
น ้าหนักเกิน (>23.0 กก/ม2)
ประวัติโรคข้ อเข่าเสื่อม: n (%)
ไม่มี
มี
ประวัติปวดหลัง: n (%)
ไม่มี
มี

ประวัติหกล้ ม: n (%)
0-1
36 (85.7%)
168 (87.5%)
1.00
1.00
6 (14.3%)
24 (12.5%)
1.17 (0.45, 3.06)
1.23 (0.44, 3.44)
≥2
B
OSTA index : n (%)
ความเสี่ยงต่า (>-4)
27 (64.3%)
144 (75.0%)
1.00
1.00
15 (35.7%)
48 (25.0%)
1.67 (0.82, 3.39)
0.69 (0.28, 1.67)
ความเสี่ยงสูง (≤ -4)
#
##
*
A
หมายเหตุ: Chi-square test; Multiple logistic regression; Statistically significant; การทรงตัวปกติคือ SIDE (The Standing test
for Imbalance and Disequilibrium) ระดับ 3 และ 4; B OSTA: Osteoporosis Self Assessment Tool for Asian

มีค่า adjusted odd ratio เท่ากับ 5.29 (95%CI: 2.23,
12.56) และอายุมากกว่า 80 ปี มีค่า adjusted odd
ratio เท่ากับ 7.18 (95%CI: 1.99, 25.95)
บทวิจารณ์
จากการสารวจความสามารถในการทรงตัว
ของผู้สงู อายุในชุมชนอาเภออัมพวา พบว่าผู้ที่มีการทรง
ตัวบกพร่องโดยใช้ เกณฑ์ระดับการทรงตัวที่ต่ากว่าระดับ
3 ของ SIDE จานวน 42 ราย (ร้ อยละ 18.0) และพบว่า

การทรงตัวที่ผิดปกตินนจะพบเพิ
ั้
่มขึ ้นตามวัย ซึ่งยืนยัน
ว่าการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการทรงตัวนันจะลดลง
้
เมื่ออายุเพิ่มขึ ้น อันเป็ นผลจากระบบควบคุมการทรงตัว
ทังระบบรั
้
บความรู้สกึ ระบบกล้ ามเนื ้อและข้ อต่อ รวมถึง
ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ส่ ว น ก ล า ง มี ก า ร เ สื่ อ ม ต า ม วั ย
(degenerative process) 2-5 ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Coelho และคณะ ที่ว่าอายุที่มากขึ ้นจะมีการทรง
ตัวที่แย่ลง 17 การศึกษานี ้ยังพบว่า1 ใน 3 ของผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 80 ปี ขึ ้นไป มีการทรงตัวบกพร่ อง ซึ่งหมายถึง
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กลุ่มเสี่ยงที่บุคลากรทางการแพทย์ ควรให้ ความสนใจ
เป็ นพิเศษในการป้องกันการหกล้ ม มีหลักฐานยืนยันว่า
การออกกาลังกายที่เน้ นการทรงตัว (balance training)
ช่วยลดอัตราการหกล้ ม ทาให้ เดินได้ ดีขึ ้น รวมทัง้ ทาให้
ความสามารถในการทรงตัว ดีแ ม้ ใ นกลุ่ม ผู้สูงอายุที่ มี
ภาวะเปราะบาง (frail elderly)18,19 นอกจากนี ้ ยังมี
รายงานการศึกษาที่สนับสนุนผลของการออกกาลังกาย
ในการป้องกันการหกล้ มได้ แม้ ในผู้สงู วัยที่อายุมากกว่า
80 ปี 20 ดัง นัน้ การส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ู สูง อายุ ก ลุ่ม นี ม้ ี ก าร
บริ หารเพื่ อ ฝึ กการทรงตั ว อย่ า งสม่ า เสมอ จึ ง เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง
วิไล คุปต์นิรัติศยั กุลและคณะในปี ค.ศ. 2011
เคยศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารเพื่ อ ฝึ กการทรงตัว ใน
ผู้สงู อายุที่มีประวัติหกล้ มบ่อย (มากกว่าหรื อเท่ากับ 2
ครัง้ /ปี ) โดยเน้ นการบริ หารของกล้ ามเนื ้อรอบสะโพกทัง้
กล้ ามเนือ้ กางและเหยียดสะโพก กล้ ามเนือ้ เหยียดข้ อ
เข่า (Quadriceps) และกล้ ามเนื ้อกระดกและงอข้ อเท้ า
บริ หารโดยการย่าเท้ าอยู่กับที่ ท่ายืนแล้ วย่อและเหยียด
เข่าขึ ้นตรง ท่าลุกยืนจากเก้ าอี ้โดยใช้ มือสองข้ างกอดอก
และท่าเดินต่อส้ นเท้ า ติดตามทุกสามเดือนเป็ นเวลานาน
หนึ่งปี พบว่า ท่าบริ หารเพื่อฝึ กการทรงตัวอย่างง่ายนี ้
หากทาอย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ สามารถลดจานวน
ครัง้ ของการหกล้ ม และเพิ่มความสามารถในการทรงตัว
21
งานวิจยั นี ้ยังพบว่า เพศหญิงมีการสูญเสียการทรงตัว
มากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์ โมนเพศในสตรี วยั ทอง ที่ ส่งผลให้ เพศหญิ งมีความ
ยืดหยุน่ ของข้ อต่อและกล้ ามเนื ้อ (flexibility) ซึง่ Teyhen
และคณะได้ ศึก ษาค่า ปกติ ของก าลัง กล้ ามเนือ้ ความ
ยืดหยุ่น และการทรงตัว โดยวิ เคราะห์ ความแตกต่า ง
ด้ านอายุและเพศ พบว่าเพศชายมีความสามารถดีกว่า
เพศหญิง ทังความยื
้
ดหยุ่นและการทรงตัว 22 ดังนัน้ การ
แก้ ไขป้องกันนอกจากจะเลือกการออกกาลังเพื่อฝึ กการ
ทรงตัวแล้ ว ควรเพิ่มการบริ หารเหยียดยืดกล้ ามเนื ้อ เพื่อ
เพิ่มความยืดหยุน่ ของเอ็นและข้ อต่อร่วมด้ วย
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ในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการทรงตัว พบว่า อายุ
และการมีประวัติเป็ นโรคข้ อเข่าเสื่อมมีความสัมพันธ์ กบั
การทรงตัวที่ผิดปกติ (5.10 เท่าของคน 60-69 ปี และ
2.00 เท่าคนที่ไม่มีโรคข้ อเข่าเสื่อมตามลาดับ) ในเรื่ อง
อายุนนั ้ การศึกษานี ้พบว่าเมือ่ อายุมากขึ ้น ระดับการทรง
ตัว ที่ ผิ ด ปกติ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ
Viswanathan และ Sudarsky ที่รายงานว่าปั ญหาการ
ทรงตัวบกพร่ องและความผิดปกติของท่าทางเดิ น เป็ น
ปั ญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
ส่งผลต่อระบบความสามารถในการช่ว ยเหลือ ตนเอง
และมี ค วามเสี่ ย งต่อ การหกล้ ม และได้ รั บ บาดเจ็ บ 3
งานวิจยั ของ Soto-Varela และคณะพบเช่นเดียวกันว่า
ผู้สูงอายุมีคะแนนการทรงตัวที่เลวกว่าคนอายุน้อย 23
ทั ง้ นี ค้ งเกิ ด จากระบบการควบคุ ม การทรงตั ว ของ
ผู้สงู อายุทงสามระบบหลั
ั้
กที่เสือ่ มหน้ าที่ไปตามวัย
ส่วนการมีประวัติโรคข้ อเข่าเสื่อมที่สมั พันธ์ กบั
การทรงตัว คงเนื่ อ งมาจากผู้ป่ วยโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มจะ
พบว่า กล้ า มเนื อ้ เหยี ย ดข้ อ เข่า มัก ลี บ เล็ก ลง จากการ
ไม่ได้ ใช้ งานตามปกติ อันเกิดจากอาการปวด หรื ออาจ
เป็ นปั จจัยเสี่ยงหลักที่ทาให้ เกิดอาการปวดเข่า และข้ อ
เสื่อมสภาพจนถึงการเปลี่ยนแปลงในการเสื่อมของข้ อ
เข่า 24 งานวิจัยนีไ้ ม่มีการวัด alignment รวมทังระดั
้ บ
อาการปวดเนื่ อ งจากเป็ นงานวิ จั ย ย้ อนหลั ง ที่ เ ป็ น
กิจกรรมเพื่อสังคม จึงจากัดด้ วยเวลา นอกจากนี ้ ควร
คานึงถึงการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อสะโพกที่อาจพบใน
ผู้ป่ วยโรคข้ อ เข่า เสื่อ ม โดย Simonsen ได้ ร ายงาน
ความสัมพันธ์ของการทางานกล้ ามเนื ้อรอบสะโพกทีช่ ่วย
ควบคุมการทรงตัว25 อย่างไรก็ตามกล้ ามเนื ้อเหยียดข้ อ
เข่าเป็ นกล้ ามเนื อ้ หลักที่กาหนดความสามารถในการ
ทรงตัว 26 อีกทัง้ ช่วยเสริ ม สร้ างความมั่นคงของข้ อเข่า
และช่ว ยลดแรงกระทาต่อข้ อเข่าในอิริยาบทยืน เดิน 27
กล้ ามเนื ้อเหยียดข้ อเข่ามีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนที่
และเป็ นสิ่งที่ต้องมีมากเพียงพอในกิจกรรมการยืนและ
เดินที่ต้องรับน ้าหนักตัว 28 ไม่ว่าจะยืนฐานกว้ าง ฐาน
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แคบ ยื น ต่ อ ส้ น หรื อ ยื น ขาเดี ย ว จ าต้ องใช้ กล้ า มเนื อ้
เหยียดข้ อเข่าช่วยการทรงตัวอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์แบบ multivariate
analysis ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคข้ อเข่าเสือ่ มกับ
การทรงตัวบกพร่ อง รวมทังไม่
้ พบความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประวัติการหกล้ มกับการทรงตัว อาจเนื่องจากจานวน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ม ากพอที่ จ ะเห็ น ความสั ม พั น ธ์ มี
ผู้สงู อายุจานวนมาก (ร้ อยละ 70) ที่ไม่เคยหกล้ ม มีเพียง
ร้ อยละ 12.8 ที่มีประวัติหกล้ มบ่อย (มากกว่า 2 ครั ง้ )
นอกจากนี ้ อาจเป็ นจากการประเมิน ของการศึก ษานี ้
ผู้สงู อายุที่สามารถยืนต่อส้ นได้ นานอย่างน้ อย 5 วินาที
ถือเป็ นการทรงตัวที่ปกติ (ระดับ 3) การใช้ การทดสอบ
เช่ น นี อ้ าจไม่ ไ วพอที่ ตัด สิ น การทรงตัว ที่ แ ท้ จริ ง ของ
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้
ในความเห็ น ของผู้ วิ จั ย น่ า จะใช้
ความสามารถในการยืนขาเดียวได้ นานอย่างน้ อย 10
วิ น าที เ ป็ นการทรงตั ว ที่ ป กติ ดั ง เช่ น งานวิ จั ย ของ
Chomiak และคณะรายงานว่า ผู้ป่วยโรคพาร์ กินสันที่
ยืนขาเดียวได้ นานน้ อยกว่า 10 วินาที เป็ นตัวชี ้วัดสาคัญ
ที่บง่ ถึงโอกาสหกล้ ม และส่งผลถึงการดาเนินโรครวมถึง
ความมั่ น คงในการทรงตั ว ที่ ล ดลง 29 หรื อ งานของ
Jacobs และคณะที่รายงานว่าหากใช้ คา่ จุดตัดของเวลา
ที่ใช้ ยืนขาเดียวได้ น้อยกว่า 10 วินาที จะให้ ค่าความไว
และความจาเพาะสาหรับความเสี่ยงต่อการหกล้ มได้ ไว
ที่สดุ 30
ข้ อ จ ากัด ของการศึก ษานี ค้ ื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประเมินการทรงตัว เนื่องจากเป็ นการศึกษาค่าความชุก
ของผู้สงู อายุในชุมชน ไม่สามารถนาเครื่ องวัดการทรงตัว
ที่ ใ ช้ ในโรงพยาบาล เช่ น เครื่ อ ง Biodex ที่ มี ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ แต่ มี ข นาดใหญ่ จึ ง ไม่ ส ะดวกในการ
เคลื่ อ นย้ ายไปใช้ ในชุ ม ชน ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กการตรวจ
ประเมินทางคลินิกแทนการใช้ เครื่ อง Biodex ซึ่งสะดวก
กว่า ท าได้ ในชุมชนโดยไม่มีข้อจากัดใดๆ อีก ประการ
หนึ่งคือข้ อจากัดในการประเมินการทรงตัวจากจานวน
บุคลากรไม่มากพอที่จะรองรับจานวนผู้สงู อายุที่มาร่ วม
โครงการจานวนมากในเวลาพร้ อม ๆ กันได้ แต่เนื่องจาก

ความสามารถในการทรงตัวของผู้สงู อายุในชุมชนอาเภออัมพวา
งานวิ จัย นี เ้ ป็ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ย้ อ นหลัง โดยเก็ บ
ข้ อมูลจากผู้สงู อายุที่มาร่ วมในงานกิจกรรมเพื่อสังคม
ของภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่จดั ขึ ้น ณ อาเภออัมพวา
จึงมิได้ มีการคานวณขนาดตัวอย่าง
สรุ ปผลงานวิจัย
การศึ ก ษานี ป้ ระเมิ น ระดั บ การทรงตัว ของ
ผู้สงู อายุในชุมชนโดยใช้ เกณฑ์ประเมิน SIDE พบว่าการ
ทรงตัวบกพร่ องในเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย และพบ
มากขึ ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ ้น ส่วนปั จจัยที่เกี่ยวข้ องคืออายุที่
เพิ่มขึ ้น การทรงตัวที่ผิดปกตินาไปสู่การหกล้ มและเกิด
กระดูกหัก ผู้สงู อายุจึงควรได้ รับการประเมินการทรงตัว
ตังแต่
้ ระยะแรกเพื่อการป้องกันหรื อลดความเสีย่ งต่อการ
หกล้ มและการเกิดกระดูกหักในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ตาบล
อัม พวา (นายสรรชั ย อารยอสนี ) ผู้ อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อม (นางวสุภทั ร กลา่ กลิน่ ) คุณ
ประสิทธิ์ และอาจารย์อรวรรณ หุ่นดี ในการอนุเคราะห์
สถานที่ แ ละประสานชมรมผู้สูง อายุใ นชุม ชนอัม พวา
ขอบคุณผู้สงู อายุทุกท่านในความร่ วมมือ ขอบคุณคุณ
จุฬ าภรณ์ พูล เอี่ ย มในการอนุเ คราะห์ ด้ า นสถิ ติ และ
ข อ ข อ บคุ ณ บุ ค ลา ก รภา ค วิ ช า เ ว ช ศ า สต ร์ ฟื ้ น ฟู
โรงพยาบาลศิริราชทุกท่าน ผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมในครัง้ นี ้
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