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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ งพรรณนานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความกลัวการหกล้มและปั จจัยทํานายความกลัวการ
หกล้มของผูส้ ู งอายุ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ประกอบด้วย ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้มาจากการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นจากเขตที่พกั อาศัยในจังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล
ประสบการณ์หกล้มในระยะ 1 ปี ความกลัวการหกล้ม ความมัน่ ใจในการทรงตัว และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า มีผสู ้ ู งอายุหกล้มนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 34.30 และหกล้มบ่อย ร้อยละ 10.60 มีความ
กลัวการหกล้มในระดับมาก มีความมัน่ ใจในการทรงตัวระดับปานกลาง และมีความสามารถในการปฏิ บตั ิ
กิ จวัตรประจําวันระดับมาก ผลการวิเคราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณพบว่า ปั จจัย ทํา นายความกลัวการหกล้มของ
ผูส้ ู งอายุที่มีนยั สําคัญทางสถิติประกอบด้วย ความมัน่ ใจในการทรงตัว (β = -.361, p <.001) ประสบการณ์
การหกล้ม (β =.258, p <.001) และความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (β = -.157, p<.001) ปั จจัย
ทั้งสามร่ วมกันทํานายความกลัวหกล้มในผูส้ ู งอายุได้ร้อยละ 31.60
จากผลวิจยั ครั้ งนี้ ชี้ ใ ห้เห็ นแนวทางการลดความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ โดยพัฒนารู ป แบบ
กิจกรรม เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการทรงตัว และความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันในผูส้ ู งอายุ
คําสํ าคัญ การกลัวหกล้ม ความมัน่ ใจในตนเองขณะปฏิบตั ิกิจกรรม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน
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Predictive factors of fear of falling among elderly
MontharaTangjirawattana* SuwannaVudhironarit**
Abstract
This descriptive study examined fear of falling and correlated predictive factors among elderly.
The sample comprised of 400 people older than 60 years that were randomly colllected according to the
residential district in Chonburi province. Data collection was conducted by using questionnaires related to
personal information, falls experience in the past year, fear of falling, balance confidence, and ability of
daily living. Descriptive statistic, Pearson’s product moment correlation, and multiple regression were
used for data analysis.
Results showed that the elderly’s fall experiences were once in a while (34.30%) or frequent
(10.60%). Fear of falling and ability of daily living was at high level whereas balance confidence was at
moderate level. Results of regression analysis indicated that the significant predictors for fear of falling
included balance confidence (β = -.361, p <.001), fall experiences (β =.258, p <.001), and ability of daily
living (β = -.157, p<.001). The three-variable model revealed 31.60% fear of falling among elderly.
This research points to strategic factors for reducing fear of falls in elderly through developing
activities that promote balance confidence and ability of daily living in elderly.
Keywords: Fear of falling, balance confidence, activities of daily living
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บทนํา
การหกล้มเป็ นปั ญหาที่สําคัญของผูส้ ู งอายุ
โดยร้อยละ 5.00 เมื่อหกล้มแล้วเกิดการบาดเจ็บที่
รุ นแรง เช่ น กระดูกสะโพกหัก หรื อเลื อดออกใน
สมอง ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ สํ า คัญของการทุ พ ลภาพ
และต้อ งเพิ่ ม ภาระการดู แ ลแก่ ญ าติ แ ละคนใน
ครอบครัว นอกจากนี้ ก ารหกล้มของผูส้ ู ง อายุย งั
เป็ นสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิต อันดับ สอง รองจากการ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนน1-2 จากข้อมูลมรณบัตร
สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ประจํา ปี 25593 พบว่ า อัต ราการ
เสี ยชี วิตจากการหกล้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดย
ในปี 2554 มี อตั ราการเสี ย ชี วิตร้ อยละ 8.46 ปี
2556 เพิ่มขึ้นร้ อยละ 9.22 และปี 2558 เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 11.05
การหกล้ม มี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้สู ง อายุ ท้ ัง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ส่ งผล
ให้คุณภาพชี วิตลดลง เกิดภาวะซึ มเศร้ า และเป็ น
การเพิ่มภาระแก่ผดู ้ ูแลเมื่อเกิดความพิการหรื อต้อง
เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล4-5 ทําให้เพิ่มอัตรา
การพึ่ งพา ส่ งผลกระทบต่ อ ตั ว ผู้ สู งอายุ เ อง
ครอบครั ว สั ง คมและประเทศชาติ 6-7จากข้อ มู ล
ดัง กล่ า วจะเห็ น ว่ า การหกล้ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผูส้ ู งอายุอย่างมาก ทําให้ผสู ้ ู งอายุกลัวการหกล้ม มี
การศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุมีความกลัวการหกล้มอยู่
ในระดับ มากร้ อ ยละ 60.806 จากการศึ ก ษาของ
อัจฉราวรรณ รัตน์มณี และ นัยนา พิพฒั น์วณิ ชชา7
พบว่า ผูส้ ู ง อายุมี ค วามกลัว การหกล้ม ในการขึ้ น
และลงบนทางลาดมากที่สุด นอกจากนี้ ผสู ้ ู งอายุที่
กลัวการหกล้มมีโอกาสเสี่ ยงต่อการหกล้มสู งเป็ น
3.73 เท่า แสดงว่า ผูส้ ู งอายุที่กลัวการหกล้ม ยิง่ มี
โอกาสเสี่ ยงต่อการหกล้มมากขึ้น8-9

จากการศึกษา ของ Hadjistavropoulo et al.
รู ปแบบการกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ10 พบว่า
การรั บ รู้ ค วามสามารถในการทํา กิ จกรรมต่ า งๆ
เมื่อการทรงตัวของร่ างกายลดลงจะพยายามหลี ก
หนี การมี กิจกรรมเพราะกลัวว่าปฏิบตั ิแล้วจะเกิ ด
การหกล้ม ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง
แ บ น ดู ร า ( Bandura) ที่ ก ล่ า ว ว่ า ค น ที่ มี
ความสามารถเท่ากัน อาจมีการรับรู้ความสามารถ
ต่างกัน ทําให้ความมัน่ ใจในการแสดงพฤติกรรม
ออกมาต่างกัน11 ดังนั้นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
ทรงตัวเท่ากัน แต่รับรู้ความสามารถในการทรงตัว
ต่ า งกัน จะทํา ให้ร ะดับ ความกลัว ในการปฏิ บ ัติ
กิ จกรรมแล้วเสี ยการทรงตัวจนเกิ ดการหกล้มได้
แตกต่ า งกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
อัจฉราวรรณ รัตน์มณี และนัยนา พิพฒั น์วณิ ชชา7
ที่พบว่า ความมัน่ ใจในการทรงตัวมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุโรค
หล อดเลื อดส มอง แล ะ ก ารปฏิ บั ติ กิ จวั ต ร
ประจําวัน
ในส่ วนความสามารถในการปฏิ บ ั ติ
กิจวัตรประจําวันของผูส้ ู งอายุ Lisenby12 ได้กล่าว
ว่าการที่ ผูส้ ู งอายุลดการปฏิ บตั ิกิจกรรมนอกบ้าน
และลดความเร็ วในการเคลื่อนที่เป็ นปั จจัยทํานาย
การกลัว การหกล้ม ในผูส้ ู ง อายุ การที่ ผูส้ ู ง อายุ มี
ท่าทางการเดินเปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์กบั
การกลัวการหกล้ม และจากงานวิจยั ของ Murphy
& Tickle-Degnen9 พบว่า การปฏิ บ ัติ กิ จ วัต ร
ประจําวันของผูส้ ู งอายุที่ลดลงมีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการกลัว
การหกล้ ม ของผู ้สู ง อายุ ซึ่ งการลดการปฏิ บ ัติ
กิจวัตรประจําวัน ยังมีความสัมพันธ์กบั การเสื่ อม
ถอยของกล้ามเนื้ อ และงานวิจยั ของอัจฉราวรรณ
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รั ต น์ ม ณี และ นั ย นา พิ พ ัฒ น์ ว ณิ ชชา 7 พบว่ า
ความสามารถในกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุโรค
หลอดเลื อ ดสมอง เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จ ัย ของ
อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ และ คณะ13 พบว่า ความกลัว
การหกล้ม ของผูส้ ู ง อายุ ที่ ผ่า ตัด กระดู ก สะโพก
มีค วามสัม พันธ์ ท างลบกับ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันหลังผ่าตัด
ปั จ จัย ที่ สํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ
การกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ คือ ประสบการณ์
การหกล้มของผูส้ ู งอายุ มีผลให้ความสามารถใน
การเคลื่ อนไหว การเข้า สัง คม และคุ ณ ภาพชี วิต
ลดลง นอกจากนี้ ยงั พบว่าการหกล้มทําให้ร่างกาย
ผูส้ ู งอายุได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ฟกซํ้า
แผลถลอก กระดูกหัก จนถึ งขั้นเสี ยชี วิต2 รวมทั้ง
ยังเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผสู ้ ู งอายุเข้าสู่ ภาวการณ์ พ่ ึงพา14
เพราะกลัวการหกล้มซํ้า จากการศึกษาผูส้ ู งอายุที่
กลัวการหกล้ม พบว่าผูส้ ู งอายุไทยกลัวการหกล้ม
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 93.33 โดยกลัว หกล้ม อยู่ใ นระดับ
เล็ก น้อยถึ ง ปานกลาง และการกลัว การหกล้ม มี
ความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ การหกล้มในอดีต
15
เช่ นเดียวกับการศึกษาต่างประเทศ พบว่าผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองที่ เ คยหกล้ม มาก่ อ นจะมี
ความกลัวการหกล้ม16
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น พบว่าส่ วนใหญ่ผูส้ ู งอายุมีความกลัวการ
ห ก ล้ ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การกลัวการหกล้ม ได้แก่ ความ
มัน่ ใจในการทรงตัว การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
และประสบการณ์การหกล้ม ซึ่ งจากผลการศึกษา
ของกนกวรรณ เมืองศิริ และคณะ17 พบว่าผูส้ ู งอายุ
มีพฤติกรรมป้ องกันการหกล้มอยูใ่ นระดับสู ง และ

ร้ อยละ 44.10 มี ประสบการณ์ การหกล้ม ในบ้า น
ในรอบ 1 ปี โดยมีความกลัวการหกล้มระดับมาก
คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาอํานาจในการทํานายของ
ปั จจัยดังกล่าวต่อการกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ
เพื่อนําผลการวิจยั มาใช้เป็ นข้อมูล ในการพัฒนา
แนวปฏิ บ ั ติ เพื่ อ ลดอั ต ราการกลั ว หกล้ ม ใน
ผูส้ ู งอายุต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความมัน่ ใจในการทรงตัว
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจํา วัน
ประสบการณ์การหกล้ม และการกลัวการหกล้ม
ของผูส้ ู งอายุในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความมัน่ ใจใน
การทรงตัว ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ กิ จ วัต ร
ประจําวัน และประสบการณ์การหกล้มที่มีต่อการ
กลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุในจังหวัดชลบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา เพื่อ
หาปั จจัย ทํา นายการกลัวการหกล้ม ของผูส้ ู งอายุ
(Descriptive Research) โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิ ง เส้ นพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression
Analysis)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นผูส้ ู งอายุ
ที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันได้สามารถสื่ อสารและเข้าใจภาษาไทย
ได้ดว้ ยตนเองและยินดีให้ความร่ วมมือในการวิจยั
โดยกํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามวิ ธี ของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)18 ที่ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage
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Sampling) โ ด ย ทํ า ก า ร สุ่ ม แ บ บ แ บ่ ง ชั้ น
(Stratified Random Sampling) เลื อกกลุ่มตัวอย่า ง
ตามสัดส่ วนของจํานวนประชากรในแต่ละอําเภอ
และสุ่ ม อย่า งง่ า ยในแต่ ล ะอํา เภอเพื่ อ ให้ไ ด้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างตามจํานวนที่กาํ หนด
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี ก ารสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้
1. แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้ว ย อายุ เพศ สถานภาพสมรส และ
ประสบการณ์การหกล้ม
2. แบบประเมินความกลัวการหกล้มของ
ผูส้ ู งอายุ ฉบับภาษาไทยแปลโดย ลัดดา เถี ยมวงศ์19
แบบประเมินนี้ เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับระดับความ
กลั ว การหกล้ ม เมื่ อ ต้อ งปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมต่ า งๆ
ทั้งหมด 16 กิ จกรรมคื อกิ จกรรมทางกายและ
กิจกรรมทางสังคมลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 4 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งระดับความกลัวหกล้มเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ 16-21
คะแนน หมายถึงไม่กลัวการหกล้ม 22-27 คะแนน
หมายถึงกลัวการหกล้มเล็กน้อยถึงปานกลาง และ
28-64 คะแนน หมายถึงกลัวการหกล้มมาก
3. แบบประเมิ นความมัน่ ใจในตนเอง
ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ฉบับภาษาไทยแปลโดย
กมลทิพย์ นันทไพบูลย์ และคณะ20 แบบประเมิน
ประกอบด้วยข้อคําถาม 16 ข้อโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งระดับความมัน่ ใจในการทรงตัวเป็ น
3 ระดับ ดังนี้ 1) <ร้ อยละ 50.00 หมายถึ ง ไม่มี
ความมัน่ ใจในการทรงตัว 2) ร้อยละ 50.00-80.00
หมายถึ ง ความมั่น ใจในการทรงตัว เล็ ก น้อ ยถึ ง
ปานกลาง และ >ร้ อยละ 80.00 หมายถึ ง ความ
มัน่ ใจในการทรงตัวมาก

4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน ฉบับภาษาไทยแปลโดย สุ ทธิ ชยั
จิตะพันธ์กุล21 ประกอบด้วยข้อคําถาม 10 ข้อ โดยมี
ค่าคะแนนรวมอยูใ่ นช่วง 0-20 คะแนน โดยเกณฑ์
การประเมินผลแบ่งตามภาวะพึ่งพา 4 ระดับ ดังนี้
0 – 4 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันน้อยมาก 5 – 8 คะแนน
หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต ร
ประจําวันน้อย 9 – 11 คะแนน หมายถึ ง
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจํา วัน
ปานกลาง และ 12 – 20 คะแนน หมายถึ ง
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันมาก
แบบประเมินทั้ง 3 แบบได้ผา่ นการทดสอบ
กับ ผู้สู ง อายุ ที่ มี ค วามคล้า ยคลึ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่
ศึกษาจํานวน 30 คน และนํามาหาค่าความเที่ยง
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ได้
เท่ากับ .85, .96, และ .90 ตามลําดับ
ข้ อพิจารณาทางจริยธรรม
ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เลขที่ BNC
REC 07/2561 ลงวันที่ 29 สิ งหาคม 2561
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ดํ า เนิ นการตั้ งแต่ เ ดื อ น
กันยายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. เตรี ยมผูช้ ่วยเก็บข้อมูล โดยประชุ มชี้ แจง
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ผชู้ ่วยเก็บข้อมูล
ซึ่ งเป็ นพยาบาลวิชาชีพประจําโรงพยาบาลอําเภอ/
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บลที่ รับ ผิดชอบ
พื้นที่ ในอําเภอที่ ก ลุ่มตัวอย่างอาศัย อยู่ อําเภอละ
1-3 คน ตามสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างของ แต่ละอําเภอ
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2. คณะผู้วิ จ ัย ดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวม
ข้ อ มู ล ตามขั้น ตอนที่ ก ํา หนด จนครบจํา นวน
กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุวิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยง
แบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ระดับของความกลัวการหกล้ม
ความมัน่ ใจในตนเองขณะปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมต่า งๆ
และความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
โดยการหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุได้แก่
ความมั่ น ใจในตนเองขณะปฏิ บ ั ติ กิ จกรรม
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และ

ประสบการณ์ ก ารหกล้ม โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ส หสั ม พั น ธ์ แบ บเพี ย ร์ สั น ( Pearson-Product
Moment Correlation Coefficient)
4. วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) และสร้าง
สมการการทํา นาย เพื่ อทํา นายปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 71.15 ปี มี
อายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.80 เป็ น
เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 62.50 และร้ อ ยละ 57.00 มี
สถานภาพสมรสคู่ นอกจากนี้ ยงั พบว่าใน 1 ปี ที่
ผ่า นมา ผู้สู ง อายุ ที่ ไ ม่ เ คยหกล้ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
55.10 รองลงมา คือ เคยหกล้มนานๆ ครั้ง ร้อยละ 34.30
และ หกล้มบ่อย ร้อยละ 10.60 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกลัวการหกล้ม ความมัน่ ใจในการทรงตัว
และความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ตัวแปร
การกลัวการหกล้ม
ความมัน่ ใจในการทรงตัว
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
จากตารางที่ 1 แสดงค่า เฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการกลัวการหกล้ม ความ
มัน่ ใจในการทรงตัว และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน พบว่าผูส้ ู งอายุมีค่าเฉลี่ ย
การกลัวการหกล้มอยูใ่ นระดับมาก ( x� = 29.59,
SD = 11.67) ค่าเฉลี่ยความมัน่ ใจในการทรงตัวอยู่
ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (x�= 68.15, SD =

𝐱�

SD

ระดับ

29.59
11.67
มาก
68.15
24.42
ปานกลาง
18.61
2.13
มาก
24.42) ค่าเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันอยูใ่ นระดับมาก (x�= 18.61, SD = 2.13)
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ ใจในการ
ทรงตัว ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ประสบการณ์ การหกล้ม กับการกลัว การหกล้ม
พบว่า มี ความสัมพันธ์ ทางบวก และทางลบอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ ใจในการทรงตัว ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันประสบการณ์การหกล้ม กับการกลัวการหกล้ม
การกลัวการหกล้ม
ปัจจัยทีศ่ ึกษา
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
p
- ความมัน่ ใจในการทรงตัว
-.458
.000***
- ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
-.351
.001**
- ประสบการณ์การหกล้ม
.369
.000***
**p<.01, ***p< .001
จากตารางที่ 2 แสดงความสั ม พัน ธ์
ระหว่างความมัน่ ใจในการทรงตัว ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ การ
หกล้ม กับ การกลัว การหกล้ม พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการกลัวการหกล้ม ได้แก่
ความมัน่ ใจในการทรงตัว (r = -.458, P< .001) และ
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจํา วัน
(r = -.351, P≤ .001) ส่ วนประสบการณ์การหกล้ม มี

ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ การกลัว การหกล้ม
(r = .369, P< .001)
เมื่ อทดสอบความสามารถของปั จจัย ด้า น
ความมัน่ ใจในการทรงตัว ความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์การหกล้ม
ในการทํานายการกลัวการหกล้ม พบว่าสามารถ
ร่ วมกันทํานายการกลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุได้
ร้อยละ 31.60 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ การทํานายของปั จจัยต่างๆ ต่อการกลัวการหกล้มในผูส้ ู งอายุ
β
ปัจจัยทํานาย
R
R Square
B
SE.
t
- ความมัน่ ใจในการทรงตัว .458
.210
- ประสบการณ์การหกล้ม
.544
.295
- ความสามารถในการ
.562
.316
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
Constant(a) = 54.807, **p<.01, ***p< .001

จากตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ทํานายของปั จจัยต่างๆ ต่อการกลัวการหกล้มใน
ผูส้ ู งอายุ เมื่อพิจารณาการเลื อกตัวแปรเข้าสมการ
ทํา นาย พบว่ า ปั จ จัย ที่ ถู ก เลื อ กเป็ นตัว แปรเข้า
สมการทํานายอันดับ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ดังนี้
ความมัน่ ใจในการทรงตัว มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ การ

-.173
4.438
-.859

.021
.747
.247

-.361
.258
-.157

-.8.238
5.944
-3.475

p
.000***
.000***
.001***

ทํานาย เท่ากับ 21.00 ประสบการณ์การหกล้ม ถูก
เลือกเข้าสมการในอันดับที่สอง ทําให้ได้สมการที่
มีตวั แปรทํานาย 2 ตัว มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทํานาย
เท่า กับ 29.50 และสุ ดท้า ย ความสามารถในการ
ปฏิ บ ตั ิ กิ จ วัตรประจํา วัน ถู ก เลื อ กเข้า สมการใน
อันดับที่ ส าม ทํา ให้ไ ด้สมการที่ มี ตวั แปรทํา นาย
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3 ตัว มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทํานาย เท่ากับ 31.60 มี
ระดับ นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 และพบว่า
ปั จ จัย ทํา นายการกลัว การหกล้ม ของผูส้ ู ง อายุที่
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ท ร ง ตั ว
ประสบการณ์ ก ารหกล้ม ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัว
แปรในรู ป คะแนนมาตรฐาน ( β) เท่ า กับ -.361,
.258 และ -.157 ตามลําดับ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ พหุ คูณ เท่ากับ .562 มี อาํ นาจในการ
ทํา นายร่ วมกันร้ อยละ 31.60 สามารถเขี ย นเป็ น
สมการทํา นายปั จ จัย การกลั ว การหกล้ ม ของ
ผูส้ ู งอายุ ดังนี้ Z (การกลัวการหกล้ม) = -.361Z
(ความมัน่ ใจในการทรงตัว) + .258Z (ประสบการณ์
การหกล้ม) - .157Z (ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน)
อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่า การ
กลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุในจังหวัดชลบุรี อยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีความมัน่ ใจในการทรงตัว อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ความสามารถในการปฏิ บ ัติ
กิ จวัตรประจําวัน อยู่ในระดับมาก และมีประสบ
การการหกล้มในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบในระดับ
นานๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง) สอดคล้องกับการศึกษาของ
นงลักษณ์ พรมมาพงษ์ และคณะ22 พบว่าผูส้ ู งอายุ
ที่ มี ค วามมั่น ใจในการทรงตัว และการปฏิ บ ัติ
กิ จวัตรประจําวันอยู่ในระดับตํ่า มีความสัมพันธ์
กับ ความกลั ว การหกล้ ม อยู่ ใ นระดั บ สู ง และ
การศึ ก ษาของกนกวรรณ เมื อ งศิ ริ และคณะ 17
พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีพฤติกรรมป้ องกันการหกล้มใน
ระดับ สู ง จะมี ค วามมั่น ใจในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต ร
ประจําวันมากขึ้น แต่ยงั พบว่ามีการหกล้มในรอบ

1 ปี ที่ ผ่ า นมาถึ ง ร้ อ ยละ 44.10 และจากผล
การศึ ก ษาความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต ร
ประจําวันของผูส้ ู งอายุ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก อาจ
เนื่ องจากปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ สังคมผู้
สู ง วั ย ห น่ ว ย ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จึ ง เ ล็ ง เ ห็ น
ความสําคัญในเรื่ องของสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ มีการให้
ความรู้ และข้อ มู ล ข่ า วสารแก่ ผูส้ ู ง อายุใ นพื้ น ที่
ต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งอาจเกิดจากผูส้ ู งอายุมีความ
เคยชิ น ต่ อ การใช้ ชี วิ ต ประจํ า วัน จึ ง ส่ งผลให้
ความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน อยู่
ในระดับมาก โดยที่ยงั พบการกลัวการหกล้มอยูใ่ น
ระดับมาก
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกลัว
การหกล้ม ของผูส้ ู ง อายุใ นจัง หวัด ชลบุ รี พบว่า
ความมั่น ใจในการทรงตัว ประสบการณ์ ก าร
หกล้ม และความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ กิ จ วัต ร
ประจําวัน เป็ นปั จจัยที่สามารถร่ วมกันทํานายการ
กลัวการหกล้มของผูส้ ู งอายุ ได้ร้อยละ 31.60 ดังนี้
1. ความมัน่ ใจในการทรงตัว มีความสัมพันธ์
ทางลบกับการกลัวการหกล้ม และเป็ นปั จจัยที่ ดี
ที่ สุ ด ที่ ส ามารถทํา นายการกลัว การหกล้ม ของ
ผูส้ ู งอายุ ได้ร้อยละ 21.00 อภิปรายได้วา่ ผูส้ ู งอายุที่
มี ค วามมั่น ใจในการทรงตัว จะกลัว การหกล้ม
น้อยลง และจะพยายามหาวิธีการที่จะทําให้ตนเอง
ประสบความสําเร็ จในการทรงตัวเพื่อการปฏิ บตั ิ
กิจกรรมโดยที่ไม่หกล้ม23 ทั้งนี้เพราะ ความมัน่ ใจ
ในตนเองเป็ นความคาดหวัง ของผู ้สู ง อายุ ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพการทํา กิ จกรรม และทําให้ก ารทํา
กิ จ กรรมนั้น ประสบความสํา เร็ จ สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของอัจฉราวรรณ รัตน์มณี และ นัยนา
พิพฒั น์วณิ ชชา7 พบว่าความมัน่ ใจในการทรงตัวมี
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ความสัมพันธ์ทางลบกับความกลัวการหกล้มของ
ผูส้ ู งอายุโรคหลอดเลือดสมอง โดยจะพยายามหา
วิธีในการทรงตัวเพื่อการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยที่ไม่
เกิดการหกล้ม
2. ประสบการณ์การหกล้ม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ การกลัวการหกล้ม และเป็ นปั จจัย ที่
สามารถทํา นายการกลัวการหกล้ม ของผูส้ ู ง อายุ
อภิ ป รายได้ว่า เมื่ อ ผูส้ ู ง อายุ ห กล้ม จะขาดความ
มัน่ ใจในตนเอง เกี่ยวกับการทรงตัว จนเกิ ดการ
หลีกหนีการทํากิจกรรม ทําให้กล้ามเนื้ อเสื่ อมถอย
หรื อ สู ญ เสี ย สภาพความแข็ ง แรงมากขึ้ น 10 จาก
การศึกษาครั้ งนี้ พบว่าความมัน่ ใจในการทรงตัว
และประสบการณ์ การหกล้ม สามารถร่ วมทํานาย
การกลัวการหกล้มได้ร้อยละ 29.50 สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ วลัย ภรณ์ อารี รัก ษ์15 ที่ พ บว่า การ
กลัวการหกล้มมีค วามสัมพันธ์กบั ประสบการณ์
การหกล้ม ส่ ง ผลถึ ง การปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมต่ า งๆ
ลดลง และทําให้มีความกลัวการหกล้มเพิ่มมากขึ้น
3. ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ กิ จวัตร
ประจําวัน มีความสัมพันธ์ทางลบกับการกลัวการ
หกล้ม และเป็ นปั จจัย ที่ ส ามารถทํา นายการกลัว
การหกล้มของผูส้ ู งอายุ จากการศึกษาอภิปรายได้
ว่า การที่ ผูส้ ู งอายุปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่า งๆ ในแต่ล ะ
วันทําให้ผสู้ ู งอายุรับรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิ
ว่าสามารถปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ปลอดภัย ก็จะพร้ อมปฏิ บ ตั ิ
ไม่กลัวการหกล้ม ทั้งนี้เพราะความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมประจําวันเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ของเสาหลัก ด้ า นสุ ข ภาพ ตามแนวคิ ด สภาวะ
พฤฒพลั ง ของผู ้ สู งอายุ ซึ่ งเป็ นพลั ง ในการ
ดํารงชี วิตที่สมบูรณ์24 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ความมัน่ ใจในการทรงตัว ประสบการณ์ ก ารหก
ล้มในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา และความสามารถในการ

ปฏิ บตั ิ กิจวัตรประจําวัน ร่ วมกันทํานายการกลัว
การหกล้มของผูส้ ู งอายุได้ร้อยละ 31.60 โดยตัว
แปรความมั่น ใจในการทรงตัว มี อ ํา นาจในการ
ทํานายการกลัวการหกล้มสู งที่สุด สอดคล้องกับ
ทฤษฎี ข องแบนดู ร า (Bandura) ซึ่ งกล่ า วว่า รั บ รู้
และความสามารถในการทรงตัวที่แตกต่างกัน จะ
ส่ งผลให้ความมัน่ ใจในการทรงตัว ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และเกิดความกลัว
ความกลัวการหกล้มที่แตกต่างกัน11 นอกจากนี้ ยงั
พบว่า เมื่อผูส้ ู งอายุมีความมัน่ ใจในการทรงตัวมาก
ขึ้น มีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ได้มากขึ้น และมีประสบการณ์การหกล้มน้อยลง
จะทําให้มีความกลัวการหกล้มน้อยลง
ข้ อเสนอแนะ
นําผลการศึกษาไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
รู ป แบบการลดการกลัว การหกล้ม ของผูส้ ู ง อายุ
โดยการเพิ่ ม ความมั่ น ใจในการทรงตั ว ของ
ผูส้ ู งอายุ การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ของผูส้ ู ง อายุ และป้ องกันการหกล้ม ในผูส้ ู งอายุ
ตลอดจนเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ของผูส้ ู งอายุ และการวางแผนการพยาบาลเพื่อลด
ความกลัวการหกล้มในผูส้ ู งอายุ
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