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การเสื่ อมของร่ างกายตามวัยทาให้ผสู ้ ู งอายุปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ลดลงและเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บ
จากการหกล้มทาให้อตั ราการเสี ยชี วิตจากการหกล้มในผูส้ ู งอายุสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ 3 เท่า การออกแบบที่อยู่
อาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้ และปลอดภัย ทาให้ผูส้ ู งอายุอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองอย่างมีคุณภาพ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบ้านตามหลักการออกแบบ
เพื่อสากลและอุบตั ิการณ์การหกล้มของผูส้ ู งอายุ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนคร
รั งสิ ต จานวน 213 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นในการเก็บข้อมู ล
ประวัติการหกล้มใน 1 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลองค์ประกอบของบ้านตามหลักการออกแบบเพื่อสากล
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี อุบตั ิการณ์ การหกล้ม ร้ อยละ16.43 มีคะแนนประเมินบ้านตาม
หลักการออกแบบเพื่อสากลเฉลี่ย 45.28 + 8.48 คะแนน (คะแนนเต็ม 74) โดยห้องน้ ามีคะแนนต่าสุ ด 7.47 + 2.08
(คะแนนเต็ม 16) องค์ประกอบของบ้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การหกล้ม ได้แก่ แสงสว่าง
ในห้องน้ า (p = 0.036, r= -0.144) และความสู งของอ่างล้างหน้าหรื ออ่างล้างมือ (p = 0.018, r= -0.161)
การออกแบบบ้านตามหลัก การออกแบบเพื่อสากลอาจเป็ นแนวทางหนึ่ งในการสนับสนุ นการใช้ชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุในบ้านตนเองได้อย่างปลอดภัย
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Relationship between universal design houses and
incidence of falls in older people
Pimonporn Chaovipoch* Natthawut Khomnuanroek**
Bussarin Nanthanuraksakul** Sukrit Jaijumnong**

Abstract
Degenerative changes with age result in decreased activities in daily life and increased fall risk.
The mortality rate for fall-related injuries in older people were three times higher than in people of all age
groups. Housing design should be useful and safe enabling the elderly to live in their own homes with
quality. The purpose of this study was to examine the relationship between the universal design score and
the incidence of falls in older people. A total of 213 elderly were selected from Rangsit city municipality,
using multi-stage sampling technique. A questionnaire designed by researchers was used to collect data.
The results showed that 16.43% of older people reported 1 or more falls in the past year. The average
universal design score was 45.28 + 8.48 (total score = 74) whereas the bathroom has the lowest score
7.47 + 2.08 (total score = 16). There was a significant relationship between falls and lavatory height (p <0.05,
r = -0.161) falls and toilet lighting (p <0.05, r= -0.144). Therefore, universal design features may allow
older people to live in their house safely.
Keywords: universal design house, falls, older people
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บทนา
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของประชากร
และสภาพสังคมในปั จจุบนั ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีจานวน
เพิ่ มขึ้ นอย่ างรวดเร็ ว รั ฐบาลได้เตรี ยมรั บมื อกับ
ปั ญ หานี้ โดยก าหนดให้ ก ารเตรี ยมความพร้ อ ม
สังคมไทยสู่ สังคมผูส้ ู งอายุเป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และมีแนว
ทางการพัฒนาตามนโยบายโลกคื อการมุ่ งสู่ การ
พัฒนาเพื่อให้ผูส้ ู งอายุพ่ ึงตนเองได้อย่างมี ศกั ยภาพ
และเป็ นผูท้ ี่ทาประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผูส้ ู งอายุประการหนึ่ งคื อการส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุ
ดาเนิ นชี วิตอย่างปลอดภัยแม้วา่ จะมีขอ้ จากัดในการ
ทากิ จกรรมต่างๆ เนื่ องจากร่ างกายจะเสื่ อมไปตาม
วัย สาเหตุอนั ดับหนึ่ งของการบาดเจ็บของผูส้ ู งอายุ
ไทยเกิดจากการหกล้ม ซึ่ งส่ งผลกระทบด้านร่ างกาย
ที่จะนาไปสู่ การเกิ ดความพิการหรื อภาวะทุพลภาพ
ขึ้นได้1
การหกล้ ม ส่ งผลกระทบต่ อ ทั้ งตนเอง
ครอบครั ว และสั ง คม เนื่ อ งจากท าให้ ผู ้สู งอายุ
ช่ วยเหลื อตนเองได้ลดลง จ าเป็ นต้องพึ่ งพาผู อ้ ื่ น
สู ญเสี ยความมัน่ ใจในการเดิ น กลัวการหกล้มซ้ า
บางคนไม่สามารถเคลื่ อนไหวหรื อปฏิ บตั ิ กิจกรรม
ต่างๆ หลี กเลี่ ยงการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางสังคม จน
เกิ ดการแยกตัวจากสั งคม2-3และท าให้ ไม่ สามารถ
ดารงชี วิตต่ อไปอย่างมี คุ ณภาพ ผูส้ ู งอายุบางคนมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการรักษาพยาบาล สู ญเสี ยเวลา
การท างานของญาติ ใ นการดู แ ลระหว่ า งการ
รักษาพยาบาลและการใช้ชีวติ หลังการหกล้ม4
ดังนั้นการหกล้มในผูส้ ู งอายุจึงถือเป็ นปั ญหา
ส าคัญด้านสุ ขภาพที่ จ าเป็ นต้องได้รั บการจัดการ
อย่างเป็ นรู ปธรรม จากการศึ กษาผูส้ ู งอายุในทวีป

เอเชี ยพบว่ าผู ส้ ู งอายุ ส่ วนใหญ่ อาศัยในบ้านของ
ตนเองร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัวมากกว่าอาศัยอยู่
ในบ้านพักคนชรา สอดคล้องกับ การศึ กษาของ
อัจฉราวรรณ งามญาณ และณัฐวัชร์ เผ่าภู่5 ที่ พบว่า
ผูส้ ู งอายุวยั หลังเกษียณร้อยละ 82.80 ต้องการอาศัย
อยู่ในบ้านหลังเดิ มไปตลอดชี วิต6 ดังนั้นจึ งเป็ นที่
น่ าสนใจว่าลักษณะที่ อยู่อาศัยในปั จจุ บ ันเอื้ อต่ อ
สภาพร่ างกายที่ เปลี่ ยนไปของผูส้ ู งอายุให้สามารถ
ท ากิ จกรรมต่ า งๆ ด้ วยตนเองได้ อย่ า งปลอดภัย
หรื อไม่ เนื่ องจากผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ตอ้ งการอาศัย
อยู่ในบ้านมากกว่าสถานสงเคราะห์ หรื อบ้านพัก
คนชราแม้ว่าจะมี ข ้อจากัดในการเคลื่ อนไหวหรื อ
ต้องอยูเ่ พียงลาพังก็ตาม
แนวคิ ดการออกแบบเพื่ อสากล (Universal
Design) เกิ ดขึ้ นครั้ งแรกในประเทศสหรั ฐอเมริ กา
เป็ นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ ง
อานวยความสะดวก ครอบคลุ มสาหรับทุกคน โดย
มี หลัก 7 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค เท่ าเที ยม
กัน (Equitable use) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
(Flexible use) ใช้ง่าย/เข้าใจง่าย (Simple and intuitive
use) ข้อมูลชัดเจน (Perceptible information) ระบบ
ป้ องกันอันตราย (Tolerance for error) ใช้แรงน้อย
(Low physical effort) ขนาดและพื้ นที่ ใช้งานที่
เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้สอย (Size and space
for approach and use)7 แนวคิดการออกแบบเพื่อ
สากลถู กนามาใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุ รวมทั้งประเทศไทย การ
สร้ างบ้านตามแนวคิ ด การออกแบบเพื่ อสากลจะ
ทาให้ผูส้ ู งอายุสามารถทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
ได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชี วิตที่ดีการสร้างที่
อยู่ อ าศั ย ในอดี ต มัก จะเน้ น ความสวยงามและ
ประโยชน์ใช้สอยส าหรับคนวัยทางานที่มีสุขภาพ
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แข็งแรง หรื อเน้นการประหยัดงบประมาณดังนั้นจึง
อาจมี บางพื้ นที่ ภายในบ้านที่ ไม่ เหมาะสมกับการ
ด าเนิ นชี วิ ตเมื่ อก้าวเข้าสู่ ว ยั สู งอายุ อย่างไรก็ ตาม
สภาพเศรษฐกิ จและค่านิ ยมของสังคมไทยปั จจุบนั
ไม่เอื้ อต่อการย้ายไปอาศัยในบ้านหลังใหม่ที่สร้ าง
ตามหลักการออกแบบเพื่อสากล ดังนั้นการค้นหา
ปั ญหาการหกล้มจากกายภาพของสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสมภายในบ้านหลังเดิ ม เพื่ อหาทางเลื อกที่
เหมาะสม และเป็ นแนวทางการปรั บปรุ งบ้านพัก
อาศัยของครอบครัวผูส้ ู งอายุซ่ ึ งมีแนวโน้มมากขึ้ น
ทัว่ โลกและในประเทศไทย จึงเป็ นประเด็นสาคัญ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ถึ ง อุ บ ัติ ก ารณ์ ก ารหกล้ม ใน
ผูส้ ู งอายุ และความสั มพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ
ของบ้านกับอุ บตั ิ การณ์ การหกล้มในกลุ่ มผูส้ ู งอายุ
ในบ้านหลังเดิม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสารวจอุ บตั ิ การณ์ การหกล้มในกลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุ
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบของบ้านตามหลักการออกแบบเพื่ อ
สากลกับอุบตั ิการณ์การหกล้มในกลุ่มผูส้ ู งอายุ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ
(Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่
ประชาชนที่ มี อายุ 60 ปี ขึ้ นไปที่ อาศัยอยู่ ในบ้าน
ภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
ครอบคุลมพื้นที่ของตาบลประชาธิ ปัตย์มีประชากร
ทั้งสิ้ น 10,138 คน คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร

โดยค านวณขนาดตัวอย่างการประมาณค่ า
สัดส่ วนที่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน 5%
และจากสถิ ติประชากรไทยมีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุ 15%
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 213 คน
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ประกอบด้วย
การสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
และการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือวัดการส่ องสว่างของแสง (Lux
meter) โดยวาง sensor ในบริ เวณที่ผูส้ ู งอายุใช้งาน
เป็ นประจ าในแต่ ละห้องที่ ประเมิ น อ่ านค่ าความ
สว่างเป็ นหน่วย Lux
2. แบบสอบถามอุ บ ัติ การณ์ การหกล้มใน
กลุ่ ม ผู ้ สู งอายุ แ ละองค์ ป ระกอบของบ้ า นตาม
หลักการออกแบบเพื่ อสากลที่ ผู ้วิจ ัยพัฒนาขึ้ น8-9
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อายุ เพศ น้ าหนัก
ส่ วนสู ง โรคประจ าตัว สถานภาพการอยู่ อาศัย
ความสามารถในการท ากิ จวั ต รประจ าวั น
อุบตั ิการณ์การหกล้ม และการประเมินองค์ประกอบ
ของบ้ า นตามหลั ก การออกแบบเพื่ อสากล
ประกอบด้วย การประเมิ น องค์ประกอบภายใน
ห้องนอน ห้องน้ า ห้องครั ว ห้องรั บแขก/ห้องโถง
และองค์ ป ระกอบอื่ น ๆภายในบ้า น ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม โดยผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คานวณหาค่า IOC ได้เท่ากับ 0.78 นาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ ก ั บ ผู ้สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
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30 คน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถสื่ อความหมายตรง
ตามความต้องการ และนามาปรับปรุ งแบบสอบถาม
ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรม
ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิ จ ัยในมนุ ษย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เอกสารรับรองเลขที่
HSHP 2014 – 002
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมู ลระหว่างเดื อน ธันวาคม พ.ศ.2557
ถึ ง มี นาคม พ.ศ.2558 ด าเนิ นการเก็ บข้อมู ลจาก
ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นบ้านโดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนลง
นามในเอกสารยินยอมการเข้าร่ วมวิจยั ผูว้ ิจยั 1 คน
สอบถามข้อมู ลทัว่ ไปและอุบตั ิการณ์ หกล้ม ผูว้ ิจยั
2 คน ร่ วมกันประเมิ นองค์ประกอบของบ้านตาม
หลักการออกแบบเพื่อสากล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อธิ บายข้อมู ลทั่วไป การหกล้ม และคะแนนการ
ประเมิ น องค์ ป ระกอบของบ้ า นตามหลั ก การ
ออกแบบเพื่ อสากล และวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ระหว่างคะแนนการประเมินองค์ประกอบของบ้าน
ตามหลักการออกแบบเพื่อสากลกับอุบตั ิ การณ์ การ
หกล้ ม ในกลุ่ ม ผู ้ สู งอายุ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ งอนุ มาน
Spearman rank correlation อธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและประวัติการหกล้ม
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
กลุ่ มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 68.81+6.72 ปี เป็ น
เพศชายร้อยละ 39.40 เพศหญิงร้อยละ 60.60 เมื่อ
ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง พบว่าร้อยละ
99.06 สามารถดูแลตัวเองได้ ร้อยละ 39.44 อาศัยอยู่
ในบ้านโดยไม่มีผดู ้ ู แล และร้ อยละ 7.04 อาศัยอยูใ่ น
บ้านเพียงลาพัง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้ อมูลอายุ เพศ การดาเนินชีวติ ประจาวัน การมีผ้ ดู ูแล และสถานภาพการอยู่อาศัยของกลุ่ม
ตัวอย่าง (n=213)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวน (ราย)
ร้ อยละ
อายุ x = 68.81, SD = 6.72
หญิง
129
60.60
เพศ
ชาย
84
39.40
211
99.06
การดาเนินชีวติ ประจาวัน ดูแลตนเองได้
ดูแลตนเองได้บา้ ง
2
0.94
มี
129
60.56
ผู้ดูแล
ไม่มี
84
39.44
อาศัยอยูก่ บั ญาติ
198
92.96
สถานภาพการอยู่อาศัย
อาศัยอยูเ่ พียงลาพัง
15
7.04
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2. อุบัติการณ์ การหกล้ ม
จากการสอบถามประวัติการหกล้ม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีประวัติการหกล้มในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา

ร้ อยละ 16.43 โดยร้ อยละ 11.74 เคย หกล้ม 1 ครั้ ง
และร้ อยละ 4.69 หกล้มมากกว่า 1 ครั้ ง ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของการหกล้มภายในบ้ าน ในช่ วงระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ ่านมา
ประวัติการหกล้มในช่ วง 1 ปี ทีผ่ ่านมา
จานวน
ไม่เคยหกล้ม
178
เคยหกล้ม 1 ครั้ง
25
เคยหกล้มมากกว่า 1 ครั้ง
10
รวม
213
การศึ กษาประวัติ ก ารหกล้ม ในช่ วง 1 ปี ที่
ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอุบตั ิการณ์การหกล้ม
สู งขึ้ นเมื่ ออายุม ากขึ้ น โดยเมื่ อแบ่ง ผูส้ ู ง อายุเป็ น
กลุ่มผูส้ ู งอายุตอนต้น (60-69 ปี ) ผูส้ ู งอายุตอนกลาง
(70-79 ปี ) และผูส้ ู งอายุตอนปลาย (80 ปี ขึ้นไป)

(n=213)
ร้ อยละ
83.57
11.74
4.69
100

พบว่ามี อตั ราการล้ม ร้ อยละ 10.77, 23.88 และ
31.25 ตามล าดั บ เพศหญิ ง มี อ ัต ราการหกล้ ม
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 21.71 และ 8.33 ตามลาดับ)
กลุ่มตัวอย่างที่มีประวัติเป็ นโรคหัวใจมีการหกล้ม
มากที่สุด (ร้อยละ 32.00) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของการหกล้มภายในบ้ าน ในช่ วงระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ ่านมา จาแนกตามอายุ เพศ
และโรคประจาตัว (n=213)
ประวัติการหกล้มในช่ วง 1 ปี ทีผ่ ่านมา
รวม
จานวน (ร้ อยละ)
ปัจจัย
ไม่ เคยหกล้ม
หกล้ม
จานวน (ร้ อยละ)
จานวน (ร้ อยละ)
อายุ
60 – 69 ปี
116 (89.23)
14 (10.77)
130 (100.00)
70 - 79 ปี
51(76.12)
16 (23.88)
67 (100.00)
80 ปี ขึ้นไป
11 (68.75)
5 (31.25)
16 (100.00)
เพศ
หญิง
101 (78.29)
28 (21.71)
129 (100.00)
ชาย
77 (91.67)
7 (8.33)
84 (100.00)
โรคประจาตัว
โรคหัวใจ
25 (100.00)
17 (68.00)
8 (32.00)
โรคเก๊าท์
11 (100.00)
8 (72.73)
3 (27.27)
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ปัจจัย
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสู ง
ภาวะไขมันในเลือดสู ง
โรคไต
โรคหลอดเลือดสมอง
หอบหืด

ประวัติการหกล้มในช่ วง 1 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่ เคยหกล้ม
หกล้ม
จานวน (ร้ อยละ)
จานวน (ร้ อยละ)
49 (74.24)
17 (25.76)
98 (79.03)
26 (20.97)
51 (79.69)
13 (20.31)
4 (80.00)
1 (20.00)
5 (83.33)
1 (16.67)
5 (83.33)
1 (16.67)

3. การประเมินตามหลักการออกแบบเพื่อสากล
การประเมิน องค์ประกอบของบ้านตาม
หลักการออกแบบเพื่อสากล มี คะแนนเฉลี่ ยการ
ประเมินองค์ประกอบของบ้านทั้งหลังเท่ากับ 61.07

รวม
จานวน (ร้ อยละ)
66 (100.00)
124 (100.00)
64 (100.00)
5 (100.00)
6 (100.00)
6 (100.00)

ห้ อ งที่ มี ค ะแนนการประเมิ น สู งสุ ด ได้ แ ก่
ห้องรั บ แขก/ห้อ งโถงโดยมี คะแนน 69.77 และ
ห้องที่มีคะแนนการประเมินต่ าสุ ดได้แก่ ห้องน้ า
โดยมีคะแนน 46.26 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่ าปรับคะแนนเต็ม 100 ของการประเมินการออกแบบ
บ้ านตามหลักเพื่อสากลจาแนกตามพืน้ ทีใ่ ช้ สอย (n=213)
คะแนนเฉลีย่
ปรับ
องค์ ประกอบของบ้ าน
คะแนนเต็ม
X + SD
คะแนนเต็ม 100
ห้องรับแขก/ห้องโถง
10
6.98+2.01
69.77
ห้องครัว
16
11.12+3.13
69.48
องค์ประกอบอื่นๆ ภายในบ้าน
22
14.32+3.61
65.11
ห้องนอน
10
5.39+2.43
53.90
ห้องน้ า
16
7.47+2.08
42.26
ภาพรวมของบ้าน
74
45.28+8.48
61.07
การประเมิน องค์ประกอบของบ้านตาม
หลักการออกแบบเพื่อสากล จาแนกองค์ประกอบ
ของบ้า น พบว่ า องค์ ป ระกอบในห้ อ งนอนที่ มี
คะแนนต่ า ที่ สุ ด ได้แ ก่ การมี พ้ื น ที่ ว่า งรอบเตี ย ง
โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 0.67+0.53 องค์ป ระกอบใน
ห้องน้ าที่มีคะแนนต่าที่สุดได้แก่การมีราวจับ โดย

มี ค ะแนนเฉลี่ ย 0.15+0.51 องค์ ป ระกอบใน
ห้องครั วที่ มี คะแนนต่ าที่ สุดได้แก่ การมี เก้า อี้ มี ที่
ท้ า ว แ ข น โ ด ย มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 0. 67+ 0. 63
องค์ประกอบในห้องรับแขกที่มีคะแนนต่ าที่สุ ด
ได้แก่การมีโต๊ะที่มีความสู งประมาณ 75 ซม.โดย
มีคะแนนเฉลี่ย 1.07+0.86 และห้องที่มีแสงสว่าง
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น้อยที่สุดได้แก่ห้องน้ ามีคะแนนเฉลี่ย 1.07+0.30
เมื่ อจาแนกจานวนบ้า นตามคะแนนคะแนนการ
ประเมิ น องค์ ป ระกอบของบ้า นตามหลัก การ
ออกแบบเพื่อสากล พบว่าบ้านส่ วนใหญ่มีคะแนน

การประเมินอยูใ่ นช่วง 60-69 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
36.62 และมีจานวนบ้านร้อยละ 18.78 ที่มีคะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 50.00 ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละของบ้ าน จาแนกตามคะแนนการประเมินองค์ ประกอบของบ้ านตามหลักการ
ออกแบบเพื่อสากล (n = 213)
เกณฑ์ การประเมินบ้ าน
จานวน
ร้ อยละ
(ปรับคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
มากกว่า 80 คะแนน
2
0.94
70-79 คะแนน
53
24.88
60-69 คะแนน
78
36.62
50-59 คะแนน
40
18.78
0-49 คะแนน
40
18.78
รวม
213
100
4. ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนการออกแบบ
บ้ านตามหลักการออกแบบเพื่อสากลกับการหกล้ม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
การประเมินองค์ประกอบของบ้านตามหลักการ
อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส า ก ล กั บ ก า ร ห ก ล้ ม พ บ ว่ า
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กบั การหกล้มอย่าง
มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ไ ด้แก่ แสงสว่า งในห้องน้ า
(p = 0.036, r= -0.144) และความสู งของอ่างล้าง
หน้าหรื ออ่างล้างมือ (p = 0.018, r= -0.161)โดยมี
ความสัมพันธ์ทิศทางตรงข้ามในระดับต่า
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาอุ บ ตั ิ ก ารณ์
การหกล้มของผูส้ ู งอายุในช่ วง 1 ปี ที่ ผ่านมา โดย
นาเสนอเป็ นร้อยละหรื อจานวนผูส้ ู งอายุที่หกล้ม
ต่ อ ผู ้สู ง อายุ 100 คน พบว่ า มี อ ัต ราการหกล้ม

ร้ อ ยละ 16.43 จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า
ผูส้ ู งอายุในประเทศไทยมีอตั ราการหกล้มแตกต่าง
กันออกไปขึ้ นกับ กลุ่ มประชากรที่ ศึก ษา วิธี การ
วิ จ ัย และการตรวจประเมิ น 10 การหกล้ม ของ
ผูส้ ู งอายุมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายในของผูส้ ู งอายุ
เองและปั จ จัย ภายนอก ส าหรั บ ปั จ จัย ภายในที่
สาคัญ ได้แก่ สภาวะทางร่ างกาย ซึ่ งเป็ นปั จจัย ที่
ควบคุ มไม่ได้เนื่ องจากความเสื่ อมของร่ างกายที่
เกี่ ย วข้องกับ การเคลื่ อนไหวเมื่ อเข้า สู่ วยั สู ง อายุ
เช่ น การบกพร่ องทางสายตา การเสื่ อมของหู ช้ นั ใน
ที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว การศึกษาครั้งนี้ เมื่อแบ่ง
ผูส้ ู งอายุเป็ น 3 กลุ่มตามช่วงอายุ พบว่าการหกล้ม
มี แนวโน้ มมากขึ้ นเมื่ ออายุ มากขึ้ น โดยเพิ่ ม จาก
ร้อยละ 10.77 เมื่ออายุ 60 - 69 ปี เป็ นร้อยละ 23.88
เมื่ออายุ 70 - 79 ปี สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลกที่ ระบุ ว่าความเสี่ ยงของการหกล้มจะ
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เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นโดยผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้น
ไปจะมีแนวโน้มหกล้มร้ อยละ 28.00-35.00 ต่อปี
และจะเพิ่มเป็ นร้ อยละ 32.00-42.00 เมื่ออายุ 70 ปี
เป็ นต้นไป 11การศึ กษาครั้ งนี้ พบอัตราการหกล้ม
น้อยกว่าข้อมู ลขององค์การอนามัยโลกเนื่ องจาก
ประชากรที่ ศึกษาไม่ครอบคลุ มผูส้ ู งอายุที่มีความ
พิการ ผูท้ ี่ได้รับการผ่าตัดที่ขา และผูท้ ี่ใช้เครื่ องช่วย
เดิ นซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ มี แนวโน้มการหกล้มมากกว่า
ผูส้ ู งอายุทวั่ ไป
ปั จ จุ บ ัน ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ส่ งผลให้มนุ ษย์มี อายุยืนยาวขึ้ น แต่ ไม่
สามารถป้ องกัน หรื อชะลอความเสื่ อมของร่ างกาย
ที่เกิ ดขึ้นตามวัยได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการหกล้ม
จึ งเป็ นปั ญหาที่ หลี กเลี่ ยงได้ยากเมื่ อเข้าผูส้ ู งอายุ
หากเรามุ่งจัดการปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อการหกล้ม
เพียงอย่างเดียวจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปั จจัย
ภายนอกด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบ้าน และรอบบ้าน
มีความส าคัญต่อการดารงชี วิตอย่างปลอดภัยจาก
การหกล้มของผูส้ ู งอายุอย่างมาก เนื่ องจากผูส้ ู งอายุ
มักอาศัยอยู่ในบ้าน และทากิ จวัตรประจาวัน หรื อ
กิ จกรรมต่ างๆ ภายในบริ เวณบ้านเป็ นส่ วนใหญ่
เช่ น การขึ้นลงบันได การใช้ห้องน้ า การเก็บกวาด
บ้าน ซึ่ งการจัดสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณดังกล่าวที่ไม่
เหมาะสม จะท าให้ ผู ้สู ง อายุ เสี่ ย งต่ อการหกล้ ม
มากขึ้น12-13 จากการสารวจข้อมูลสาเหตุการเสี ยชีวิต
พบว่าอัตราการเสี ยชีวติ จากการหกล้มในผูส้ ู งอายุสูง
กว่าประชาชนทุ กกลุ่ มอายุถึ ง 3 เท่ า และกลุ่ มอายุ
80 ปี ขึ้ นไปมี อตั ราการเสี ยชี วิตจากการหกล้มมาก
ที่ สุ ด 14 การออกแบบหรื อปรั บ ปรุ งบ้ า นตาม
หลักการออกแบบเพื่ อสากลเป็ นแนวทางหนึ่ งใน
การปรับสิ่ งแวดล้อมเพื่อลดอุบตั ิการณ์ ของการหก
ล้มในผูส้ ู งอายุ 8 ปั จจุ บ ันภาครั ฐมี การจัดท าคู่ มื อ

โครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของผูส้ ู งอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย15 แต่ยงั ไม่มีแบบประเมิ น
และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินบ้านที่เหมาะสม
สาหรับผูส้ ู งอายุ ซึ่ งแบบประเมินดังกล่าวจะทาให้
ได้ขอ้ มูลองค์ประกอบของบ้านที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การวางแผนด้านงบประมาณและการออกแบบเพื่อ
ปรั บปรุ งบ้านได้อย่างเหมาะสมต่อไป การศึ กษา
ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้พ ฒ
ั นาแบบประเมิ น องค์ประกอบ
ของบ้านตามหลักการออกแบบเพื่อสากลจากคู่มือ
บ้านใจดี 8 และ Universal design & green home
survey checklist9 จากการสารวจองค์ประกอบของ
บ้านตามหลักการออกแบบเพื่อสากลในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าบ้านของผูส้ ู งอายุมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
45.28+8.48โดยห้ องที่ มี คะแนนการประเมิ นต่ า
ที่ สุ ดคื อห้องน้ าเนื่ องจากไม่ มี อุปกรณ์ สนับสนุ น
การใช้งานเมื่อร่ างกายมีขอ้ จากัดในการเคลื่อนไหว
เช่ น ราวจับ เก้าอี้ นั่งอาบน้ า อ่างล้างหน้า/ล้างมื อ
โถส้ ว ม และความเพี ย งพอของแสงสว่ า ง เมื่ อ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค ะ แ น น
องค์ประกอบของบ้านและการหกล้มพบว่าปั จจัย
สาคัญที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการ
หกล้มได้แก่ แสงสว่างในห้องน้ า สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ Rubenstein และ Josephson16 ที่
พบว่าห้องน้ าเป็ นบริ เวณที่ผสู ้ ู งอายุหกล้มมากที่สุด
และการศึกษาของ Horgen, Eilertsen และ Falkenberg17
ที่ พบว่าแสงสว่างภายในบ้านของผูส้ ู งอายุอยู่ใน
ระดับต่า (35-121 Lux) มีผลกระทบต่อการดารง
ชีพของผูส้ ู งอายุภายในบ้าน เนื่องจากการมองเห็น
ของผูส้ ู งอายุซ่ ึ งปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการ
เคลื่ อนไหวและมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การหกล้ม 18
ดัง นั้ น การออกแบบบ้า นที่ มี ผู ้สู ง อายุ อ าศัย อยู่
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการออกแบบห้องน้ า
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เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อการหกล้ม มากที่ สุ ด
รวมทั้งการเพิ่มแสงสว่างให้เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ
ที่การมองเห็นลดลงไปตามวัย อย่างไรก็ตามจาก
การศึ กษาพบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างแสงสว่าง
และการหกล้มอยู่ในระดับต่า (r = -0.144) แสดงให้
เห็ นว่ามี ปั จจัย อื่ นที่ ร่วมส่ ง ผลต่ อการหกล้ม ของ
ผูส้ ู งอายุ
สิ่ งแวดล้อมภายในบ้านเป็ นปั จจัยภายนอก
ที่มีอิทธิ พลมากต่อการเกิดอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ม
ในผูส้ ู งอายุ และเป็ นปั จจัยที่สามารถแก้ไข หรื อ
ปรั บ ปรุ ง ได้ห ากได้รับ ความสนใจจากผู ้สู ง อายุ
และผูด้ ูแลเนื่ องจากบางอย่างไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสู ง
เช่ น การเปลี่ ย นหลอดไฟ การจัดวางสิ่ ง ของให้
เป็ นระเบียบ อย่างไรก็ตามการปรับปรุ งบ้านตาม
หลัก การออกแบบเพื่อสากลให้ค รอบคลุ ม พื้นที่
ทั้ง หมดจาเป็ นต้องค านึ ง ถึ ง ปั จจัย ภายนอกอื่ นๆ
เช่น เศรษฐานะของครอบครัว ความเชื่อและความ
เคยชินของผูส้ ู งอายุ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกับ
ความพร้ อมและมุมมองของผูอ้ าศัยกับการสร้าง/
ปรับปรุ งบ้านตามหลักออกแบบเพื่อสากล
2. ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทยมากขึ้น
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