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Abstract
Introduction: Five Times Sit to Stand Test (FTSST) is a tool for measuring lower extremities strength, balance
ability and fall risk. However, studies of the validity of FTSST in community-dwelling elders was limited.
Objective: To investigate the predictive validity, concurrent validity and discriminative validity of FTSST for the risk
of fall assessment in community-dwelling older.
Materials and methods: The matched case-control study in 70 subjects, ≥60 years old, were divided into two
groups: fall (n=35) and non-fall (n=35). All subjects were asked for baseline demographics and performed FTSST
and timed up and go test (TUGT). The data obtained from this study were analyzed for predictive validity, concurrent
validity, and compared to performed FTSST between fall and non-fall groups (discriminative validity).
Results: Most of the subjects were female. ROC analysis indicated that time required to complete FTSST were
≥10.02 seconds, which indicated risk of fall in community-dwelling elders (sensitivity 68.57%, specificity 80.00%, area
under ROC curve (AUC) 0.82; 95%CI=1.32-2.58). In addition, FTSST had strong correlation with TUGT (r=0.873;
p<0.001) and subjects who experienced fall (fall group) required significantly longer time to complete FTSST than those
of non-fall subjects (p=0.005).
Conclusion: Finding of this study warrants validity of the FTSST and offer important quantitative criteria to monitor
risk of fall in community-dwelling elders.
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บทคัดย่อ
บทน�า: การทดสอบลุกจากนังขึ
่ น้ ยืน 5 ครัง้ ถูกน�ามาใช้เพือ่ ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการทรงท่า
และการประเมิน ความเสี่ย งต่ อ การล้ม อย่า งไรก็ต าม ข้อ มูล ความเที่ย งตรงของการทดสอบดัง กล่ า วในผู้สูง อายุ ไ ทย
ในชุมชนยังมีจา� กัด
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความเทีย่ งตรงด้านการท�านาย ความเทีย่ งตรงตามสภาพ และความเทีย่ งตรงด้านการจ�าแนก
ของการทดสอบการลุกจากนังขึ
่ น้ ยืน 5 ครัง้ ในผูส้ งู อายุในชุมชน
วิ ธีการและวิ ธีการศึกษา: การศึกษาแบบจับคู่ case-control study ในอาสาสมัครผูส้ งู อายุจา� นวน 70 ราย อายุ 60 ปีขน้ึ ไป
โดยแบ่งเป็ นกลุม่ เคยล้ม 35 ราย และไม่เคยล้ม 35 ราย และซักประวัตขิ อ้ มูลพืน้ ฐาน หลังจากนัน้ ทดสอบการลุกจากนังขึ
่ น้
ยืน 5 ครัง้ (five times sit-to-stand test; FTSST) ทดสอบเวลาทีใ่ ช้ในการลุกยืนและเดิน (Timed Up and Go Test; TUGT)
วิเคราะห์ขอ้ มูลความเทีย่ งตรงในการท�านาย ความเทีย่ งตรงตามสภาพ และเปรียบเทียบเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ FTSST
ระหว่างกลุม่ เคยล้มและไม่เคยล้ม (ความเทีย่ งตรงในการจ�าแนก)
ผลการศึกษา: อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติ receiver-operating characteristic
(ROC) curves พบว่า เวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ FTSST ตังแต่
้ 10.02 วินาทีขน้ึ ไป สามารถบ่งชีถ้ งึ ความเสีย่ งต่อการล้มได้ (ความไว
68.57%, ความจ�าเพาะ 80.00%, พืน้ ทีใ่ ต้กราฟ 0.82; 95%CI=1.32-2.58) นอกจากนี้ การทดสอบ FTSST ยังสัมพันธ์กบั
การทดสอบ TUGT อยูใ่ นระดับสูง (r=0.873; p<0.001) และเมือ่ เปรียบเทียบการใช้เวลาในการทดสอบ FTSST พบว่า กลุม่ ที่
เคยล้มใช้เวลาในการทดสอบมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เคยล้มอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p=0.005)
สรุปผลการศึกษา: การศึกษาช่วยยืนยันความเทีย่ งตรงของการทดสอบ FTSST และได้ขอ้ มูลเชิงปริมาณทีส่ า� คัญ เพื่อน� า
ไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความเสีย่ งต่อการล้มในผูส้ งู อายุในชุมชนได้
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ค�ารหัส: ผูส้ งู อายุ การล้ม ความเทีย่ งตรง การทดสอบการลุกจากนังขึ
่ น้ ยืน กายภาพบ�าบัด

บทน�า
การล้มในผูส้ งู อายุเป็นปัญหาส�าคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุ
ทีท่ า� ให้เกิดการบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มักเกิดในผู้ท่สี ุขภาพไม่ดแี ละมีความสามารถในการท�างาน
น้อยลง ประมาณร้อยละ 30 ของผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 65 ปีขน้ึ ไป
เคยมีป ระสบการณ์ ก ารหกล้ม มากกว่ า 1 ครัง้ ต่ อ ปี อัต รา
การเสียชีวติ จากการหกล้มจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ อายุ 75 ปีขน้ึ ไป ทังเพศชาย
้
1,2
และเพศหญิง ดังนัน้ หากมีวธิ ปี ระเมินปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเสีย่ งต่อการล้ม เพื่อใช้ประเมินความสามารถทางกาย
และคาดการณ์ ภาวะเสี่ยงต่อการล้มได้ น่ าจะเป็ นประโยชน์
ส�า หรับ ผู้สูง อายุ ใ นการประเมิน ความเสี่ย งของตนเอง และ
เป็ น แนวทางเพื่อพัฒนาความสามารถทางกายในผูส้ งู อายุใน
การลดภาวะเสีย่ งต่อการล้มได้
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จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า มีการน�าผลการทดสอบ
ความสามารถทางกายมาใช้เป็ นข้อมูลบ่งชี้ถงึ ความเสีย่ งต่อ
การล้ม3-5 อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้การประเมินหลายรูปแบบ
ร่ ว มกัน เช่ น ประวัติก ารล้ม และประวัติก ารรับ ประทานยา
ลักษณะพืน้ ทีอ่ าศัย ส่วนใหญ่มุ่งเน้นปั จจัยภายนอกมากกว่า
การประเมินปั จจัยภายในของผูส้ งู อายุ ทีห่ ากมีความบกพร่อง
ไปอาจท�าเกิดการล้มได้งา่ ย เช่น ความสามารถในการควบคุม
สมดุลการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และคุณภาพ
การเดิน เป็นต้น6 มีหลายการศึกษาน�าการทดสอบความสามารถ
ทางกายมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการประเมินความเสีย่ งต่อการล้ม
เช่น การทดสอบความสามารถในการเดิน7,8 การทดสอบ TUGT7,9
ซึง่ เป็นการทดสอบทีน่ ยิ มใช้ในการประเมินความเสีย่ งต่อการล้ม
และถือว่าเป็ นการทดสอบมาตรฐานทีใ่ ช้ประเมินความสามารถ
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ในการทรงท่าและความเสีย่ งต่อการล้มได้9 และมีหลายการศึกษา
ทีใ่ ช้การทดสอบ TUGT ในผูส้ งู อายุ10-13 รวมถึงการศึกษาน�าร่อง
ใช้การทดสอบการลุกจากนัง่ ขึน้ ยืน 5 ครัง้ (FTSST) ส�าหรับ
ท� า นายความเสี่ย งต่ อ การล้ม ในผู้สูง อายุ ไ ทยในชุ ม ชน 14,15
ซึง่ ถือว่าเป็ นวิธที ง่ี า่ ย สะดวกและประหยัดเวลา16
การประเมินโดยทดสอบจับเวลาในการลุกขึน้ ยืน (sit to
stand test, STS test) เป็ นการประเมินที่มคี วามสัมพันธ์กบั
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ความสามารถในการรับความรูส้ กึ
การทรงตัว และความเร็วในการเคลื่อนไหว17 และถูกน�ามาใช้
เพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถ
ในการทรงท่า ในผู้สูง อายุ18 อย่า งไรก็ต าม พบว่า การศึก ษา
ความเที่ยงตรงของการทดสอบ FTSST ส�าหรับใช้ประเมิน
ความสามารถในการทรงท่ า และการประเมิน ความเสี่ย ง
ต่ อ การล้ม ในผู้สูง อายุ ย งั มีจ� า นวนจ� า กัด Tiedemann และ
คณะ15 พบว่า FTSST เป็ นการทดสอบทีด่ ที ส่ี ดุ ในการท�านาย
ความเสีย่ งต่อการล้ม อย่างไรก็ตาม กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้
เป็ นผูส้ งู อายุช่วงปลาย (74-98 ปี ) ซึง่ อาจไม่สามารถน�ามาใช้
ในผู้สูงอายุช่ว งอื่น ๆ ได้ Poncumhak และคณะ 14 พบว่า
FTSST สามารถท�านายความเสีย่ งต่อการล้มในผูส้ งู อายุไทย
ในชนบทได้ แต่ยงั เป็นการศึกษาน�าร่องและศึกษาความเทีย่ งตรง
ด้านการท�านาย (predictive validity) เพียงด้านเดียว ยังขาด
ข้อมูลคุณสมบัติของเครื่องมือ (psychometric properties)
ด้านอืน่ เช่น ความเทีย่ งตรงตามสภาพ (concurrent validity)
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถของเครื่ อ งมื อ ที่ ส ะท้ อ น
ถึง ผลของการวัดได้ใ กล้เ คีย งกับการทดสอบมาตรฐานที่ใ ช้
ในปั จ จุบ นั ความเที่ย งตรงในการจ�า แนก (discriminative
validity) ทีบ่ ่งชีถ้ งึ ความสามารถของเครื่องมือในการจ�าแนก
เงื่อ นไขที่แ ตกต่ า งกันได้อย่า งมีนัย ส�า คัญ ทางสถิติ เป็ นต้น
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจประเมินความเทีย่ งตรงของ FTSST
ประเภท ความเที่ย งตรงในการท� า นาย เพื่อ หาค่ า ตัด แบ่ ง
ทีเ่ หมาะสมโดยพิจารณาจากค่าความไว (sensitivity) ค่าความจ�าเพาะ
(specificity) พืน้ ทีใ่ ต้กราฟ (area under curve; AUC) และ
ความตรงตามสภาพ โดยหาความสัม พัน ธ์ข องค่ า ที่ว ัด ได้
เปรียบเทียบกับการทดสอบมาตรฐาน คือการทดสอบ TUGT ซึง่
เป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามตรงในการท�านายความเสีย่ งต่อการล้ม
ในผูส้ งู อายุ และความเทีย่ งตรงในการจ�าแนกโดยการเปรียบ
เทียบผลการทดสอบของกลุม่ ทีล่ ม้ และไม่ลม้
วัสดุและวิ ธีการ
อาสาสมัครทังเพศชายและหญิ
้
งสุขภาพดี อายุ 60 ปีขน้ึ ไป
สามารถลุกยืนและเดินได้เองอย่างน้อย 6 เมตร เกณฑ์คดั ออก
คือ มีความผิดปกติด้านการสื่อสาร การได้ยนิ การมองเห็น
การรับรูแ้ ละความเข้าใจ มีความผิดปกติของขาข้างใดข้างหนึ่ง
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ทีส่ ง่ ผลต่อการลุกขึน้ ยืนหรือเดิน และมีอาการปวดรยางค์สว่ นล่าง
จากการประเมินความเจ็บปวด (visual analog scale: VAS)
≥5/10 คะแนน การค�านวนขนาดตัวอย่างทีท
่ ราบจ�านวนประชากร
จริง (667 ราย) ท�าให้ได้ตวั อย่างประชากร 87 ราย จากนัน้
ซักประวัตเิ กีย่ วกับการล้มย้อนหลัง 6 เดือน พบว่า มีจ�านวน
35 ราย ที่ เ คยล้ ม อย่ า งน้ อ ย 1 ครัง้ ดั ง นั ้น คณะผู้ ว ิ จ ั ย
จึงคัดอาสาสมัครในกลุ่มทีไ่ ม่เคยล้ม ให้เข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้
ด้วยวิธีก ารสุ่ม อย่า งง่า ย (49 ราย) ให้เหลือ 35 ราย โดย
พิจารณาจากลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัครให้ใกล้เคียงกับ
กลุ่มล้มให้มากที่สุด (matched case-control study) ได้แก่
อายุ เพศ ค่าดัชนีมวลกาย และลักษณะที่อยู่อาศัย ดังนัน้
จึง มีอ าสาสมัค รที่เ ข้า ร่ ว มการศึก ษาครัง้ นี้ จ� า นวน 70 ราย
การศึกษานี้ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยพะเยา (HE 57-02-01-0009) โดยอาสาสมัคร
ทุกรายได้รบั ฟงั ค�าอธิบายวิธกี ารวิจยั และลงนามในใบยินยอม
ก่อนเข้าร่วมการวิจยั
วิ ธีการทดสอบ
การทดสอบ Five times sit to stand test (FTSST)
อาสาสมัครนังบนเก้
่
าอี้ ไม่มที พ่ี กั แขนทีม่ คี วามสูงมาตรฐาน
ในท่านัง่ หลังตรง และวางส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ
10 เซนติเมตร ข้อสะโพกอยูใ่ นท่างอประมาณ 90 องศา เพือ่
ให้ทา่ เริม่ ต้นนัน้ อยูใ่ นลักษณะหลังตัง้ ตรงโดยพิจารณาจากการ
วางเท้าเป็ นหลัก อาสาสมัครวางแขนไว้ขา้ งล�าตัว จากนัน้ ให้
ลุกยืนให้เร็วทีส่ ดุ และปลอดภัย 5 ครัง้ ต่อเนื่องกันโดยไม่ใช้มอื
ช่วย เมื่อผูป้ ระเมินบอก “เริม่ ” เริม่ จับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับ
เวลาและหยุดเวลาเมื่ออาสาสมัครกลับนัง่ ลงในครัง้ ที่ 5 เมื่อ
หลังชิดพนักพิง ท�าการทดสอบ 3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่ 14
การทดสอบ Timed Up and Go Test (TUGT)
อาสาสมัค รอยู่ใ นท่า เริ่ม ต้น เช่น เดีย วกับ การทดสอบ
FTSST ผูว้ จิ ยั ให้สญ
ั ญาณและเริม่ จับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา
เมือ่ ผูป้ ระเมินบอก “เริม่ ” อาสาสมัครเปลีย่ นจากท่านังลุ
่ กขึน้ ยืน
และเดินเป็ นระยะทาง 3 เมตร อ้อมกรวยแล้วเดินกลับมานัง่
เก้าอีใ้ ห้เร็วทีส่ ดุ และปลอดภัยโดยไม่มกี ารวิง่ ผูว้ จิ ยั หยุดจับเวลา
เมือ่ อาสาสมัครนังลงและหลั
่
งพิงพนักพิงเก้าอี้ แล้วท�าการทดสอบ
19
3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่
อาสาสมัครแต่ละรายได้รบั การสุ่มล�าดับการทดสอบ
FTSST และ TUGT เพื่อลดผลไม่พงึ ประสงค์ท่อี าจเกิดขึน้
จากการทดสอบ โดยแต่ละรอบของการทดสอบอาสาสมัคร
พัก 2 นาที หรือ จนกว่าจะหายเหนือ่ ย อาสาสมัครทุกคนต้องถอด
รองเท้าเพือ่ ท�าการทดสอบทัง้ 2 การทดสอบ และต้องรัดเอวด้วย
สายรัดเอวโดยมีนักวิจยั คอยดูแลอย่างใกล้ชดิ การเก็บข้อมูล
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ใช้ผู้วจิ ยั คนเดียวตลอดการศึกษานี้ โดยผ่านการฝึ กการใช้
การทดสอบมาแล้ว
การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows
(SPSS Statistics 17.0, IBM Corporation, 1 New Orchard
Road Armonk, NY, USA, serial number: 5068054) ใช้สถิติ
พรรณนาเพือ่ อธิบายลักษณะพืน้ ฐานและข้อมูลของอาสาสมัคร
ใช้สถิตกิ ารท�านาย Receiver-operating characteristic (ROC)
curve หาความเทีย่ งตรงในการท�านาย (predictive validity)
โดยพิจารณาจากค่าความไว (sensitivity) ความจ�าเพาะ (specificity)
และพืน้ ทีใ่ ต้กราฟ (area under curve; AUC) และหาค่าตัดแบ่ง
(cut off score) ทีเ่ หมาะสมของการทดสอบ FTSST ใช้สถิติ
สหสัมพันธ์ Pearson correlation coefficient ส�าหรับหาความตรง
ตามสภาพ (concurrent validity) โดยการหาความสัมพันธ์ของ

ค่าทีว่ ดั ได้จากการทดสอบ FTSST กับการทดสอบมาตรฐาน
คือ TUGT นอกจากนี้ยงั ใช้ สถิติ Independent t-test เพือ่
หาความเทีย่ งตรงในการจ�าแนก (discriminative validity) โดย
การเปรียบเทียบเวลาเฉลีย่ ของการทดสอบ FTSST ระหว่าง
กลุ่ม ที่ล้ม และไม่ล้ม และก�า หนดระดับ นัย ส�า คัญ ทางสถิติท่ี
p<0.05
ผลการศึกษา
ลั ก ษณะพื้ นฐานของอาสาสมั ค รและผลการ
ทดสอบความสามารถทางกาย: ลักษณะพืน้ ฐานของอาสา
สมัคร ทัง้ 2 กลุม่ พบว่า มีอายุเฉลีย่ อยูใ่ นวัยผูส้ งู อายุตอนต้น
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลการทดสอบ FTSST พบว่ากลุม่ ทีเ่ คยล้ม
ใช้ เ วลาในการทดสอบมากกว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ คยล้ ม อย่ า ง
มีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p=0.005) อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองกลุม่ ใช้
เวลาในการทดสอบ TUGT ไม่แตกต่างกัน (p=0.057) (Table 1)

Table 1 Age, sex, body mass index (BMI), Five time sit to stand (FTSST), and Timed Up and Go test (TUGT) of subjects.
Variables
Age: years (mean±SD)
Sex: n (%)
- males
- females
BMI: Kg/m2 (mean±SD)
- males
- females
FTSST: seconds (mean±SD)*
TUGT: seconds (mean±SD)

Fall (n=35)
64.65±6.56

Non-fall (n=35)
64.46±7.93

10 (28.57)
25 (71.43)
23.10±4.69
24.37±3.0
22.59±4.98
10.35±3.41
9.24±2.71

15 (42.86)
20 (57.14)
24.33±3.77
24.90±4.04
23.57±4.04
8.57±1.12
8.30±0.97

*Data between fall and non-fall subjects were compared using independent t-test, significant, p=0.005.

ความเทีย่ งตรงในการท�านาย (predictive validity):
ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบ FTSST มีคา่ ความไวอยูใ่ น
ระดับปานกลางและความจ�าเพาะอยูใ่ นระดับสูง (68.57%, 80.00%,
ตามล�าดับ) และมีพ้นื ที่ใต้กราฟอยู่ในระดับสูง (AUC=0.82;
95%CI=1.32-2.58) และมีค่า ตัดแบ่ง อยู่ท่ี ≥10.02 วินาที
(Figure 1) ซึง่ หมายถึง หากอาสาสมัครใช้เวลาในการทดสอบ
ตัง้ แต่ 10.02 วินาทีขน้ึ ไปจะมีความเสีย่ งต่อการล้ม
ความเที ย่ งตรงตามสภาพ (concurrent validity):
การศึกษานี้ประเมินความตรงตามสภาพ โดยหาความสัมพันธ์
กับการทดสอบมาตรฐานทีน่ ยิ มน�ามาใช้ในการท�านายความเสีย่ ง
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ต่อการล้ม เช่น การทดสอบ TUGT พบว่า การทดสอบ FTSST
มีความสัมพันธ์กบั การทดสอบ TUGT อยูใ่ นระดับสูง (r=0.873;
p<0.001) (Figure 2)
ความเทีย่ งตรงในการจ�าแนก (discriminative validity):
การศึกษานี้ ทดสอบความเทีย่ งตรงในการจ�าแนกโดยการพิจารณา
จากเวลาที่ใช้ในการทดสอบ FTSST ของกลุ่มที่เคยล้มและ
ไม่เคยล้ม เปรีย บเทีย บกัน โดยก�า หนดระดับ นัย ส�า คัญทาง
สถิติท่ี p<0.05 ผลการศึก ษาพบว่ า ในกลุ่ ม ที่เ คยล้ ม ใช้
เวลาในการทดสอบ FTSST เฉลี่ยนานกว่ากลุ่มที่ไม่เคยล้ม
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p=0.005) (Table 1)
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Figure 1 Receiver-operating characteristic (ROC) curve, data distribution, area under curve(AUC), sensitivity, specificity, and cut-off score of
the five-time sit to stand test (FTSST).

Figure 2 Pearson correlation (r) coefficient between the five times sit to stand test (FTSST) and the standard test; Timed Up and Go Test
(TUGT).
240 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
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วิ จารณ์และสรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความเที่ยงตรง
ประเภทต่ า งๆ ในการทดสอบการลุก จากนัง่ ขึ้นยืน 5 ครัง้
(FTSST) เพื่อ ให้ส ามารถน� า ไปใช้ใ นการประเมิน ผู้สูง อายุ
ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ พบว่ า FTSST มีค วามเที่ย งตรง
ทังด้
้ านการท�านายตามสภาพและการจ�าแนก ดังนัน้ การทดสอบ
FTSST จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งการทดสอบความสามารถทางกาย
ที่บุค ลากรทางด้า นการฟื้ นฟู หรือดูแลผู้สูง อายุ สามารถใช้
ประเมินความสามารถทางกายและความเสี่ยงต่อการล้มใน
ผูส้ ูงอายุได้ โดยพบว่า หากผูส้ ูงอายุใช้เวลาในการทดสอบ
FTSST ตัง้ แต่ 10.02 วินาทีขน้ึ ไป อาจจะมีความเสีย่ งต่อการล้ม
เกิดขึน้ ได้ในอนาคต
ปั จจุบนั มีการประเมินความเสีย่ งต่อการล้มในผูส้ งู อายุ
ในหลายรูป แบบ เช่ น การทดสอบความสามารถทางกาย
เพือ่ ประเมินจากปั จจัยภายใน เช่น การมองเห็น ความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ขา ความสามารถในการทรงท่า และความสามารถ
ในการเดิน4,7,8,20-22 รวมถึงการซักประวัตเิ พื่อประเมินปั จจัย
ภายนอก เช่น การใช้ยา ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย และประวัตกิ าร
ล้มมาก่อน22,23 เช่น การประเมินความเสีย่ งต่อการล้ม โดยการ
ใช้แบบประเมิน Fall risk assessment test (FRAT)24 หรือ
ฉบับภาษาไทย (Thai falls risk assessment test; Thai-FRAT)22
ที่ได้ผ่านการประเมินความน่ าเชื่อถือมาแล้ว อย่างไรก็ตาม
ลักษณะของข้อค�าถามมุ่งเน้นไปยังปจั จัยภายนอกและปั จจัย
ภายในทีม่ เี พียงการทดสอบความสามารถในการทรงท่าแบบ
อยู่นิ่ง (tandem test) และการประเมินการมองเห็น ยังขาด
ลักษณะกิจกรรมการเคลือ่ นไหวทางกาย ทีน่ า่ จะสะท้อนได้มากกว่า
เนื่องจากการลุกยืนจัดเป็ นท่าทางเริม่ ต้นของกิจกรรมพืน้ ฐาน
ในการด�ารงชีวติ ประจ�าวัน เช่น การลุกยืนจากเตียงนอนและ
การเดิน รวมไปถึงการลุกขึน้ จากเก้าอีแ้ ละการขึน้ – ลงบันได23
ดังนัน้ วิธปี ระเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทรงตัว
เพือ่ สะท้อนถึงความสามารถทางกายหรือความเสีย่ งต่อการล้ม
จึงน่ าจะเป็ นประโยชน์ ส�าหรับผูส้ ูงอายุเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การรับรูร้ ะดับความสามารถของตนเองและลดภาวะเสีย่ งต่อ
การล้มได้
การลุ ก ยืน เป็ น การใช้ก ล้า มเนื้ อ รยางค์ส่ว นล่ า งกลุ่ ม
เหยีย ด (extensor muscles) ในการท�า งาน ร่า งกายต้อ ง
ควบคุ ม จุ ด มวลรวมของร่ า งกายให้เ คลื่อ นที่ใ นแนวทแยง
(ไปข้างหน้าและเฉียงขึน้ บน) อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน
การเซหรือล้ม11 และต้องอาศัยทักษะต่างๆ ของร่างกาย เช่น
การประสานกันระหว่างการเคลือ่ นไหวล�าตัวและขาทัง้ สองข้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงการควบคุมความสามารถ
ในการทรงท่ า และความมัน่ คงของร่ า งกาย 25 การประเมิน
โดยทดสอบจับเวลาในการลุกขึน้ ยืน (Sit to stand test: STS)
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เป็ น การประเมิน ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้อขา ความสามารถในการรับความรูส้ กึ การทรงตัว
และความเร็วในการเคลือ่ นไหว17 นิยมใช้ทดสอบความแข็งแรง
ของกล้ า มเนื้ อ ขาและประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การล้ ม ใน
ผูส้ งู อายุ14,18,26 การศึกษานี้พบว่า FTSST มีความสามารถ
ในการท�านาย โดยมีคา่ ความไวและความจ�าเพาะทีแ่ สดงถึงความสามารถ
ในการท�า นายการล้ม ของผู้สูง อายุ ไ ด้ (68.57%, 80.00%,
ตามล�าดับ) และได้ค่าตัดแบ่งที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์
ทางสถิ ติ คื อ ≥ 10.02 วิ น าที หมายถึ ง หากอาสาสมัค ร
ใช้ เ วลาในการทดสอบ ตั ง้ แต่ 10.02 วิ น าที ข้ึ น ไปจะมี
ความเสีย่ งต่อการล้ม ในทางกลับกัน หากอาสาสมัครใช้เวลา
ในการทดสอบได้น้อยกว่า 10.02 วินาที บ่งชีถ้ งึ อาสาสมัคร
ไม่มคี วามเสีย่ งต่อการล้ม จากการศึกษาก่อนหน้านี้ มีการใช้
FTSST ท� า นายการล้ ม ในผู้สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน พบว่ า หาก
ผูส้ งู อายุใช้เวลาตังแต่
้ 12 วินาทีขน้ึ ไป จะมีความเสีย่ งต่อการล้ม15
อย่างไรก็ตาม ค่าตัดแบ่งที่ 12 วินาทีน้ี ยังมีค่าความไวและ
ความจ�าเพาะต�่า (66%, 55%, ตามล�าดับ) อาจเป็ นผลจาก
อาสาสมัครส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงผูส้ งู อายุตอนกลางถึงตอนปลาย
(74-98 ปี เฉลีย่ 80.4±4.5 ปี) จึงท�าให้เวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
นานขึน้ จากการศึกษาน� าร่องของ Poncumhak และคณะ14
บ่งชีว้ า่ FTSST มีความสามารถท�านายการล้มในอาสาสมัคร
ผูส้ ูงอายุได้ในระดับดี (ค่าความไว = 85.71% ความจ�าเพาะ
= 85.71% พืน้ ทีใ่ ต้กราฟ AUC = 0.91; 95%CI=0.78-1.00)
และพบว่าอาสาสมัครทีใ่ ช้เวลาในการทดสอบ 11 วินาทีขน้ึ ไป
มีความเสีย่ งต่อการล้มสูงถึง 4.4 เท่า (95%CI=1.54-12.55)
ซึง่ มีคา่ ตัดแบ่งทีใ่ กล้เคียงกับการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่
ค่าตัด แบ่ ง ที่ไ ด้จ ะมีค่า ความไวและความจ� า เพาะที่แ สดงถึง
ความแม่นย�าในการท�านายมากกว่าศึกษานี้ แต่ยงั เป็นการศึกษา
น� าร่องและใช้อาสาสมัครจ�านวนน้ อย ยังไม่สามารถน� าค่าที่
ได้ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง14 รายงานนี้เป็นการศึกษาในผูส้ งู อายุ
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนชนบทของประเทศไทย อาจมีลกั ษณะทาง
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างจากการศึกษาอืน่ ๆ หากน�าผลการศึกษาไป
ั ยอืน่ ๆ ร่วมด้วย
ใช้ในทางคลินกิ หรือชุมชน อาจพิจารณาถึงปจจั
เช่น ลักษณะความเป็ นอยู่ ทีพ่ กั อาศัย สภาพแวดล้อม เป็ นต้น
รวมถึง ป จั จัย ภายในตัวบุ ค คล เช่น การมองเห็น การใช้ยา
เป็ นต้น4
การศึกษานี้ มีการทดสอบ FTSST ทีเ่ ป็นไปตามระเบียบ
วิธวี จิ ยั ตามการศึกษาทีผ่ า่ นมา14,27,28 โดยใช้เก้าอีท้ ไ่ี ม่สามารถ
ปรับ ระดับ ความสู ง ได้ แต่ พ ิจ ารณาท่ า เริ่ม ต้ น จากการนั ง่
ที่ถกู ต้องตามหลักการยศาสตร์ การวางเท้า และการงอเข่างอ
สะโพก เนื่องจากอาสาสมัครมีความสูงและความยาวของขาที่
แตกต่างกัน รวมถึงการปล่อยแขนข้างไว้ลา� ตัวและห้ามใช้มอื ชันยัน
เก้าอี้ขณะลุกขึน้ ยืน แม้มบี างรายงานอนุ ญาตให้อาสาสมัคร
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ใช้แขนไขว้หน้าอกขณะลุกขึน้ ยืน23,26 แต่การศึกษาของ Ng
และคณะ29 ยืนยันว่า การวางแขนไว้ขา้ งล�าตัว บนหน้ าขา
และใช้แ ขนไขว้ห น้ า อก ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ เวลาที่ใ ช้ใ น
การทดสอบ ในขณะทีก่ ารวางเท้ามีผลต่อเวลาในการทดสอบ
FTSST กล่าวคือ หากวางเท้าไว้หลังข้อเข่าจะส่งผลให้อาสาสมัคร
ใช้เวลาในการทดสอบน้อยกว่ากลุ่มทีว่ างเท้าปกติขณะท�าการ
ทดสอบ29 ในการศึกษานี้ ให้อาสาสมัครวางเท้าไว้หลังข้อเข่า
ประมาณ 10 เซนติเมตรเหมือนกันทุกราย ดังนัน้ ท่าทางของ
การทดสอบนี้จงึ ไม่น่าจะส่งผลต่อข้อมูลทีป่ ระเมินได้ ส่วนการ
ทดสอบ TUGT ที่ใ ช้ ร่ ว มในการศึก ษานี้ เป็ น วิธีก ารที่ใ ห้
อาสาสมัครเดินให้เร็วทีส่ ุดและปลอดภัย ซึง่ อาจแตกต่างจาก
วิธกี ารของบางรายงานที่ผ่านมา26 ที่ให้อาสาสมัครเดินด้วย
ความเร็วปกติ (preferred speed) จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า ความเร็วปกติชว่ ยสะท้อนความสามารถเพียงบางส่วน
ความสามารถในการเพิม่ ความเร็วในการเดินหรือความแตกต่าง
ระหว่างความเร็วปกติและความเร็วสูงสุด (difference of preferred
and maximum walking speed) มีความส�าคัญมากกว่าในการ
บ่งชี้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหว
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
เช่น การเดินกับผูอ้ น่ื หรือ การเดินข้ามถนน เป็ นต้น30
ผลการศึก ษาพบว่า FTSST มีความเที่ย งตรงด้า น
การจ�าแนก โดยพิจารณาจากผลการทดสอบในกลุ่มทีเ่ คยล้ม
และไม่เคยพบว่า กลุ่มที่เคยล้มใช้เวลาเฉลี่ยในการทดสอบ
FTSST มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยล้มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
แสดงให้เห็นว่า FTSST สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
ผู้สูง อายุท่ีเ คยล้ม และไม่เ คยเพื่อ เปรีย บเทีย บผลการรัก ษา
หรือการให้ intervention ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เวลาเฉลีย่
ในการทดสอบ TUGT ของอาสาสมัค รทัง้ สองกลุ่ ม ไม่ ม ี
ความแตกต่างกัน (p>0.05) สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่
เสนอแนะว่า การทดสอบ TUGT มีความสามารถต�า่ ในการจ�าแนก
ความสามารถของผู้ สู ง อายุ ท่ี เ คยล้ ม และไม่ เ คยล้ ม ออก
จากกันได้9,31,32 การศึกษาของ Chiu และคณะ31 เสนอแนะว่า
การทดสอบ TUGT อาจไม่เหมาะส�าหรับการน� าไปใช้ในการ
จ�าแนกผูส้ งู อายุทไ่ี ม่ลม้ และล้ม 1 ครัง้ ออกจากกันได้ เนื่องจาก
มีค่ า ความไวต�่ า (59%) 31 Shumway Cook เสนอแนะว่ า
TUGT เหมาะส�า หรับ ใช้จ�า แนกความสามารถในกลุ่ ม ที่ล้ม
ตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป (ความไวและความจ�าเพาะ = 87%)9
ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ สนับสนุ นการน� า FTSST มาใช้
ในการประเมินความเสีย่ งต่อการล้มในผูส้ งู อายุในชนบท เนื่องจาก
FTSST มีความเทีย่ งตรงในด้านการท�านาย ความเทีย่ งตรงในด้าน
ความตรงตามสภาพ และความเทีย่ งตรงในการจ�าแนก และ
การศึกษานี้ยงั ได้คา่ ตัดแบ่งทีส่ า� คัญ ทีส่ ามารถน�าไปเป็นเกณฑ์
ในการระบุความเสีย่ งต่อการล้มในผูส้ งู อายุได้ โดยอาสาสมัคร
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ใช้เวลาในการทดสอบตัง้ แต่ 10.02 วินาทีขน้ึ ไปมีความเสีย่ ง
ต่อการล้ม อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ จ�ากัดหลายประการ ได้แก่
ค่าตัดแบ่งทีไ่ ด้จากการศึกษานี้ เกิดจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง
ไม่ได้ติดตามไปข้างหน้ าเพื่อเก็บข้อมูลการล้มที่เกิดขึ้นจริง
ของอาสาสมัคร ซึ่งอาจเกิดจากการผิดพลาดในการให้ขอ้ มูล
เกิดความเสี่ยงสูงต่อการลืมว่าตนเองเคยล้มมาก่อนหรือไม่
อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีเ่ คยมีการศึกษา
ก่อนหน้านี้มาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้แล้ว14 นอกจากนี้ การศึกษา
ยังมีจา� นวนเพศของอาสาสมัครในแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ซึง่ อาจ
มีผ ลต่ อการวิเคราะห์ข้อมูล มีก ารศึก ษาก่ อนหน้ า นี้ พบว่า
เพศนับเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีส่ ่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อการล้ม
ทีม่ ากขึน้ ได้ ดังนัน้ การศึกษาในอนาคตอาจต้องมีการควบคุม
จ�านวนเพศของอาสาสมัครให้ใกล้เคียงกัน อีกประการหนึ่ง
การศึก ษาครัง้ นี้ ได้สุ่ ม เลือ กอาสาสมัค รที่ม ีช่ ว งอายุ อ ยู่ใ น
วัย ผู้สูง อายุ 60 ปี เป็ น ต้น ไป ไม่ ไ ด้จ� า แนกตามกลุ่ ม อายุ
จึ ง อาจส่ ง ผลต่ อ การทดสอบความสามารถทางกายได้
เนื่องจากในแต่ละช่วงกลุม่ อายุ มีการเปลีย่ นแปลงของลักษณะ
ทางกายภาพและสรีรวิทยาทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การศึกษาใน
อนาคตอาจมีการแบ่งช่วงย่อยของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถ
ใช้คา่ ตัดแบ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัย นี้ ไ ด้ ร ับ ทุ น การอุ ด หนุ น โครงการ Unit of
Excellence ปี 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา และทุนวิจยั เงินรายได้
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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