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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง กับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุเทศบาล
นครยะลา จังหวัดยะลา วิธีดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง กั บ พฤติ กรรมการป้ องกั นการหกล้ม ในผู้ ส ูง อายุ เทศบาลนครยะลา จั ง หวั ด ยะลา จำนวน 370 คน
จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความสามารถของตนเอง
และพฤติ กรรมในการป้องกัน การหกล้ม ได้ ค่ า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ได้ เท่ า กั บ .79 และ .75
ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา
แนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้สูงอายุจำนวน
10 คน เลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของ
ผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=2.55, SD=0.32) และ (M=2.35, SD=0.41) ตามลำดับ
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.611)
2. แนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา สามารถป้องกันการ
หกล้มได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องมีการระมัดระวังตนเองเพิ่มขึ้น และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม รวมถึงการ
ได้รับ การดูแลจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจรักษา และประเมิน เพื่อป้องกันภาวะเสี่ ยง รวมถึง การให้
คำแนะนำส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันการหกล้มตามบริบทของพื้นที่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มด้วยตนเอง
การป้องกันภาวะเสี่ยง และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้มให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุตามบริบทของพื้นที่
คำสำคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเอง, พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม, แนวทางในการป้องกันการหกล้ม,
ผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
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Abstract
This mixed method research aimed to study the correlations between levels of
perceived self- efficacy and fall prevention behavior, and to elaborate guidelines for fall
prevention among older persons in Yala municipality, Yala province. Research was divided in 2
phases. First phase consisted in studying levels of perceived self- efficacy among 370 older
persons. Stratified random sampling was applied. Instrument was a questionnaire about
perceived self-efficacy, and fall prevention behaviors in older persons. Data were analyzed by
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Second phase was the development of a
guideline regarding fall prevention among older persons. Sample consisted of 10 older persons
who were selected by purposive sampling. Data was collected by focus group, in- depth
interviews, and content analysis.
Results of research showed that overall level of perceived self-efficacy (M=2.55, SD=0.32)
and fall preventing behaviors (M=2.35, SD=0.41) among older persons were respectively at the
high level, with a moderately positive correlation statistically significant at the .01 level (r=.611).
Guidelines for preventing falls among the older persons could prevent most of falls. But more
self-care must be taken and it is important to adjust living conditions, notably by providing care
for the older persons. Educating the older persons about fall prevention following the context
of the area and the local culture of the older persons are important.
Therefore, related organizations should focus on promoting self-awareness about
prevention of falls, risk prevention, and environmental management to prevent falls among
older persons.
Keywords: Perceived Self- Efficacy, Fall Prevention Behavior, Fall Prevention Guideline, Older
Persons, Yala Province

บทนำ
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงวัย ซึ่งในปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยมี
จำนวนผู้สูงอายุ 11.6 ล้านคน และมีประชากรรุ่นที่มีอัตราการเกิดหนึ่งล้านคนต่อปี ซึ่งมีอายุ 36-56 ปี ดังนั้นอีก
เพียง 4 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่ปี 2566 จะมีคนไทยอายุ 60 ปี ปีละล้านคน หมายถึงว่าประชากรไทยในอีก 20 ปี
ข้างหน้า จะมีผู้สูงอายุมากถึง 20 ล้านคน ซึ่งหมายถึงคนไทย 1 ใน 5 คน จะเป็นผู้สูงอายุ (Foundation of Thai
Gerontology Research and Development Institute, 2019) การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุส่งผลต่อ
ปัญหาที่จะตามมา
ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและอาจนำไปสู่ความพิการได้ คือการหกล้ม
ซึ ่ ง การหกล้ ม นี ้ เ กิ ด จากทั ้ ง สภาพร่ า งกาย และศั ก ยภาพในการควบคุ ม การเคลื ่ อ นไหวที ่ ถ ดถอยตามอายุ
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน องค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้ม
หกล้มร้อยละ 28-35 ต่อปี และจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป (Foundation of
Thai Gerontology Research and Development Institute, 2015) ความเสี่ยงของการหกล้มจะยิ่งมากขึ้น
เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือมีโรคประจำตัว เมื่อผู้สูงอายุ
หกล้มและกระดูกหัก พบว่า 1 ใน 5 ไม่สามารถกลับมาเดินได้ และบางส่วนต้องใช้รถเข็นไปตลอด ส่งผลให้
ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองและต้องมีคนดูแลตลอดเวลา และพบว่าการหกล้มเป็นสาเหตุที่
สำคัญของการเข้าโรงพยาบาลในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้การบาดเจ็บจากการหกล้มทำให้ผู้ป่วยต้องนอน
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โรงพยาบาลนานกว่ า การบาดเจ็ บ จากสาเหตุ อ ื ่ น (Foundation of Thai Gerontology Research and
Development Institute, 2016)
จากรายงานการวิ จ ั ย ของ Thanuchit, Chinnacom, Malathong, Doungthipsirikul, & Tantivess
(2019) พบว่าปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครอง ทำให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการหรื อโครงการเกี่ยวกับการป้ องกันการพลัดตกหกล้ม หลากหลาย จากการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุของ Sarapun, Sirisopon, Kainaka, Onsiri, Outayanik,
Threrawachjareanchai, et al. (2017) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม
ของผู้สูงอายุ พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของ
ผู้สูงอายุ และ Sorysang, Khompraya, & Natetanasombut (2014) ได้ศึกษาแนวทางการป้องกันการหกล้ม
ในผู้สูงอายุชุมชนมิตรภาพพัฒนา พบว่าแนวทางการป้องกันการหกล้มที่สำคัญ มี 3 ประการ คือการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมภายในและรอบบ้าน การส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุและการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การหกล้ม ในชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมยั ง ไม่ พ บงานวิ จ ั ย ที ่ ศึ กษาเกี ่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ความสามารถของ ตนเอง
พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม และแนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา ซึ่งมีบริบทของพื้นที่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่ง จังหวัดยะลาเป็นอีกจังหวัด
ที่ได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้น ที่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา มีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง
9,290 คน (Yala Municipal Office, 2019) และพบรายงานการคัดกรองภาวะหกล้มในผู้สูงอายุพบมีความ
ผิ ด ปกติ ถึ ง 80 ราย (Yala Provincial Public Health Office, 2020) อั น นำไปสู ่ อุ บ ั ต ิ การณ์ ของการหกล้ ม
ในผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะเพิ่มขึ้นตามอายุและปัญหาสุขภาพที่มากขึ้นด้วย การศึกษาดังกล่าวจะเป็นการตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้
ประยุกต์แนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งกล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นความคาดหวัง
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของตน ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้เป็นตัวกำหนดการแสดงออก
ของพฤติกรรม (Damri, 2010)
ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความสามารถของตนเอง กับพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรั บผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน กำลังให้ความสำคัญ เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีคุณค่าให้มีสุขภาพที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์วิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
ของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันการ
หกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

สมมติฐานวิจัย
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผูส้ ูงอายุของ
ผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
_______________________________________________________________________________________________________________
วารสารฯผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2021; 8(1), 293-307
Vol.8 No.1 January-April 2021
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index

296

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ แนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1978) ซึ่งกล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของตนในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้เป็น
ตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรม การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางความคิด
เป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้และพฤติกรรมการแสดงออก เป็นการตัดสินความสามารถตนเองว่า สามารถทำได้ใน
ระดับใด หรือความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต
ความเชื่อในความสามารถตนเองพิจารณาจากความรู้สึก ความคิด การจูงใจ และพฤติกรรม ตามกรอบแนวคิด
ดังภาพ 1

การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการหกล้มในผูส้ ูงอายุ

พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
ของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ในลักษณะพร้อมกันหรือแบบ
แผนคู ่ ข นาน (Concurrent or Simultaneous Design) ซึ ่ ง ดำเนิ น การวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) พร้อมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยให้ความสำคัญการวิจัยทั้งสองแบบเท่า
เทียมกัน แล้วนำผลการศึกษา ที่ได้มาแปลผลร่วมกันชนิดดำเนินการไปพร้อมกัน
วิธีวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ
ในขั้นตอนนี้เพื่อศึกษาระดับ และความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
จำนวน 9,290 คน (Yala Municipality Office, 2019)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา จำนวน 370 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากตารางสำเร็จรูปของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 as cited in Suttanu, 2008) ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยการแบ่ง
ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลา หลังจากนั้นแบ่งตามกลุ่มชุมชนที่อาศัย กำหนดคุณสมบัติที่กำหนด ได้แก่
เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนครยะลา อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ให้ความร่วมมือในการวิจัย และ
ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ แหล่งของรายได้ ความเพียงพอของรายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะโครงสร้างของครอบครัว
ประวั ติ การหกล้ม โรคประจำตัว และการรับ รู ้ภาวะสุขภาพในปั จจุบั น ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นเอง ลั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
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2. แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง จำนวน 10 ข้อ และแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันการ
หกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จำนวน 12 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 3 ระดับ จากมากให้ 3 คะแนนถึงน้อยให้ 1 คะแนน
การแปลผลความหมายตามค่าเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ (Best, 1997 ; Daniel, 1995 as cited in Klangkarn,
& Promsattayaprot (2010) พิ จ ารณาและประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารแบ่ ง คะแนนเพื ่ อ หาค่ า เฉลี ่ ย และการ
ประเมินผล โดยการแบ่งช่วงคะแนนจากสูตรช่วงชั้นคะแนน หาค่าเฉลี่ย กำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนอยู่ระหว่าง 2.34–3.00 หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้ม อยู่ในระดับสูง
คะแนนอยู่ระหว่าง 1.67–2.33 หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้ม อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนอยู่ระหว่าง 1.00–1.66 หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้ม อยู่ในระดับต่ำ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิ เ คราะห์ ค วามตรงเชิ ง เนื ้ อ หา (Content Validity) จากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญจำนวน 3 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2 ท่าน และด้านการป้องกันภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ 1 ท่าน โดย
คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 จากนั้นนำไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คนวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .79 และ .75 ตามลำดับ และ
มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง .21-.66
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และจากผู้ช่วยวิจัยซึ่งได้รับการอบรม และทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล
พร้อมชี้แจงข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทำการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด จำนวน 370 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ จำนวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของ
ผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง กับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม
ในผู ้ ส ูง อายุ ของผู ้ สูง อายุ เทศบาลนครยะลา จั ง หวั ด ยะลา โดยใช้ สถิ ติ สั มประสิ ทธิ ์ สหสั มพันธ์ ของเพียร์สัน
(Pearson Product-moment Correlation) (Wiersma, & Jurs, 2008) ดังนี้
ค่าสหสัมพันธ์ (r) ตั้งแต่ 0.01-0.20 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ำมาก
ค่าสหสัมพันธ์ (r) ตั้งแต่ 0.21-0.40 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ
ค่าสหสัมพันธ์ (r) ตั้งแต่ 0.41 -0.60 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่าสหสัมพันธ์ (r) ตั้งแต่ 0.61 -0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่าสหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
ทั้งนี้ผู้วิจัยทำการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ประกอบด้วยการมีข้อมูลลักษณะการแจก
แจงเป็ น โค้ง ปกติ (Normality) และตั ว แปรอิ สระ และตั ว แปรตามมีความสั ม พั นธ์ เชิ งเส้ น (Linearity) โดย
พิจารณาจากกราฟ Normal Probability Plot พบว่า ค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่รอบ ๆ เส้นตรง และ
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) โดยการทดสอบสถิติค่าเอฟ (F-test) พบว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง (F=10.691, p<.001)
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วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ในขั้นตอนนี้เพื่อ ศึกษาแนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนในเทศบาลนครยะลา จำนวน 10 คน จากการ
เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ได้แก่ เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนครยะลาอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อย 3 เดือน มีให้ความร่วมมือในการวิจัย ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้มด้วยตนเองในผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง (คะแนน 2.5 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัด
ยะลา ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การรับรู้ความสามารถในการป้องกันการ
หกล้มด้วยตนเอง ประเด็นที่ 2 สาเหตุของการเกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ ประเด็นที่ 3 แนวทางการป้องกันการ
หกล้มด้วยตนเอง และประเด็นที่ 4 เครือข่ายการทำงาน และบทบาทในการสนับสนุนการป้องกันการหกล้มใน
ผู้สูงอายุและโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนิยามศัพท์ในการกำหนดประเด็นสัมภาษณ์ และให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุ ณวุฒิ ด้านการดูแลสุ ขภาพผู้ส ูง อายุ 2 ท่าน และด้านการป้องกัน
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่า IOC ระหว่าง .67-1.00
หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง
2. อุปกรณ์บันทึกเสียง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยทำการขออนุญาต และบันทึกอย่างเปิดเผย
พร้อมรับรองว่าจะไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ให้ข้อมูล โดยจะเริ่มทำการบันทึกเสียงเมื่อได้รับอนุญาต และสิ้นสุด
การบันทึกเสียงเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น หรือผู้ให้ข้อมูลขอให้หยุดการบันทึกเสียงไว้ชั่วคราว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสนทนากลุ ่ ม (Focus Group Discussion) ณ ศู น ย์ พ ั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา พร้อมทำการชี้แจงผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย
วิ ธ ี การดำเนิ นการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวม การนำเสนอข้ อมู ล และประโยชน์ท ี่ จะได้รั บจากการศึกษาครั้งนี้
พร้อมขออนุญาตบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัย และผู้ช่วยจดบันทึก ใช้เวลาในการสัมภาษณ์รายกลุ่ม
ครั้งละ 30-45 นาที จำนวน 2 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งมีขั้นตอน (Crabtree, & Miller
(1992) ได้แก่ การจัดแฟ้มข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การจัดประเภทของข้อมูล การพัฒนาและการสร้างหมวดหมู่
การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ การตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาตรวจสอบซ้ำ
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และการสรุปและรายงานการวิจัย
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ผลการวิ เ คราะห์ เ นื ้ อ หา ด้ ว ยวิ ธ ี ว ิ เ คราะห์ แ บบสามเส้ า ( TriAngulation) โดยทีมผู้วิจัย 3 คน ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 3 คน
ตัวแทนผู้สูงอายุ 3 คน และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ 1 คน และดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้จากการบันทึกเสียง โดยผู้วิจัยทำการ
ถอดคำพูดอย่างละเอียด และแยกข้อมูลตามหัวข้อแนวคำถาม โดยแยกเป็นรายบุคคล ใส่ชื่อ และลำดับการ
สัมภาษณ์กำกับ ส่วนข้อมูลที่ได้จากการบันทึก จะสรุปเป็นประเด็นสำคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์เท่านั้น เพื่อนำไป
สนับสนุนการวิเคราะห์นั้นต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลรวม ผู้วิจัยนำผลการสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
โดยผู้วิจัยทำการจัดหมวดหมู่ ที่พิจารณาจากรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์
และจากประสบการณ์การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมวิจัย
งานวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เลขที่ 150/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ผลการวิจัย
1. ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.11 มีอายุระหว่าง 60-98 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 69.83
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 69.19 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 54.76 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อย
ละ 42.70 ร้อยละ 43.52 ไม่ได้ทำงาน แหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตได้ จากการทำงานของตนเอง
ร้อยละ 42.16 ซึ่งพบว่ามีรายได้เพียงพอที่ใช้จ่ายต่อเดือนในระดับพอใช้ ร้อยละ 69.19 และมีจำนวนสมาชิกโดย
เฉลี่ย 4-5 คน/ครอบครัว ลักษณะโครงสร้างของครอบครัวส่วนใหญ่อาศั ยอยู่กับคู่สมรส บุตร และหลาน ร้อยละ
30.34 และมีประวัติหกล้ม คิดเป็น ร้อยละ 34.86 เกิดจากลื่นหกล้ม รองลงมาคือ หน้ามืด เวียนศีรษะ ผู้สูงอายุ
เกินครึ่ง มีโรคประจำตัวร้อยละ 53.51 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 33.24 รองลงมาได้แก่โรคเบาหวาน
ร้อยละ 13.80 ซึ่งการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ผู้สูงอายุรับรู้ว่ามีภาวะสุขภาพแข็งแรงปานกลาง
ร้อยละ 47.30
1.2 ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้สูงอายุเทศบาล
นครยะลา (n= 370)
ข้อ
ข้อความ
1 ความสามารถแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการหกล้มด้วยตนเองได้
2 ความสามารถสังเกตอาการเจ็บป่วยของท่านที่ส่งผลต่อการเกิดการหกล้ม
ได้ง่าย เช่น โรคอ้วน ข้อเข่าเสื่อม อาการเวียนศีรษะเมื่อลุกนั่งหรือเปลี่ยนท่า
ความบกพร่องทางด้านการมองเห็น หรือการได้ยิน เป็นต้น
3 ความสามารถแก้ไขความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อการหกล้มได้ เช่น
สวมแว่นสายตา ใช้ไม้เท้า หรือเครือ่ งพยุงเดิน เป็นต้น
4 ความสามารถดูแล หรือระมัดระวังตนเองเพียงพอต่อการป้องกันการหกล้ม
ได้
5 ความสามารถแก้ไขเรื่องอาการข้างเคียงของการใช้ยา และปฏิบตั ิตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงภาวะทีส่ ่งผลต่อการหกล้มได้ง่าย เช่น อาการง่วงซึมจากยานอน
หลับ หรือยาอื่น ๆ ที่มีผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อการทรงตัว เป็นต้น
6 ความเชื่อว่าสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีการที่เหมาะสม
เพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และมีการทรงตัวที่ดี

M
2.60
2.65

SD
0.58
0.55

ระดับ
สูง
สูง

2.63

0.59

สูง

2.52

0.55

สูง

2.46

0.64

สูง

2.51

0.56

สูง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อ
ข้อความ
7 ความสามารถควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปจนเสี่ยงต่อการหกล้ม
8 ความสามารถลดความเสีย่ งจากภาระหน้าที่ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวซึ่งเสี่ยง
ต่อการหกล้มในผูส้ ูงอายุ เช่น การเดินไปมาในระยะทางไกล ๆ หรือกิจกรรม
ที่มีการ ลุกนั่งอยู่เสมอ เป็นต้น
9 ความสามารถจัดการสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกบ้าน ที่ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้ม เช่น การจัดวางเครื่องเรือน และสิ่งของไม่
เกะกะกีดขวางทางเดิน การดูแลไม่ให้พื้นห้องน้ำลื่น การจัดให้มรี าวจับ
บริเวณทางเดินหรือบันได และจัดการแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นต้น
10 ความสามารถจัดการหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ เช่น พื้นถนนขรุขระ มีพนื้ ต่าง
ระดับ สถานที่ ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เป็นต้น
รวมเฉลี่ย

M
2.43
2.49

SD
0.62
0.59

ระดับ
สูง
สูง

2.68

0.59

สูง

2.55

0.58

สูง

2.55

0.32

สูง

จากตาราง 1 สามารถอธิบายได้ว่า ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้สูงอายุเทศบาลนคร
ยะลา โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=2.55, SD=0.32) และพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกบ้าน ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้ม (M=2.68, SD=0.59) ส่วนข้อที่มี
ค่ า เฉลี ่ย ต่ ำที่ สุ ด คื อ ท่ า นเชื ่อว่าสามารถควบคุ มน้ำหนั กไม่ ให้ มากเกิน ไปจนเสี ่ย งต่ อการหกล้ ม (M=2.43,
SD=0.62)
1.3 ระดับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ
เทศบาลนครยะลา (n= 370)
ข้อ
ข้อความ
1 การตรวจสอบสุขภาพ และแก้ไขการเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อการเกิดความ
เสี่ยงต่อการหกล้ม เช่น ปัญหาสายตา ปัญหาการได้ยิน และรีบรักษา
แก้ไขเมื่อ พบปัญหา
2 การเลือกสวมเสื้อผ้าทีม่ ีขนาดพอดีตัว ไม่หลวม หรือยาวจนเกินไป
3 การทำกิจวัตรประจำวัน หรือเปลีย่ นอิริยาบถ จากท่านั่งเป็นท่ายืน
อย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง
4 การสวมใส่รองเท้าส้นเตี้ย มีแผ่นยึดเกาะกันลื่น และขนาดพอดีกับเท้า
5 การพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ หากยังมีอาการง่วงซึม
6 การเดินขึ้น – ลง บันได หรือพื้นต่างระดับ โดยเกาะผนัง ราวบันได
ราวจับยึด หรือใช้อุปกรณ์ช่วยค้ำยัน เช่น ไม้เท้า เป็นต้น
8 การควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากจนเกินไป
9 การออกกำลังกายด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
และมีการทรงตัวที่ดี เช่น การฝึกทรงตัวยืนด้วยปลายเท้า ท่าบริหาร
ข้อเท้า ฝึกยืนขาเดียว เป็นต้น

M

SD

ระดับ

2.42

0.62

สูง

2.54

0.65

สูง

2.31

0.70

ปานกลาง

2.38
2.53

0.67
0.64

สูง
สูง

2.30

0.73

ปานกลาง

2.23

0.71

ปานกลาง

2.19

0.71

ปานกลาง
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้อ
ข้อความ
10 การควบคุมการทรงตัว หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ดี ท่านจะหยุด
เคลื่อนไหวทันที และหาที่ยดึ เกาะที่มั่นคง เช่น ราวจับยึด ผนัง หรือ
บุคคลใกล้ชิด เป็นต้น
11 การรับประทานอาหารที่บำรุงกระดูก เช่น ปลาเล็กปลาน้อย เต้าหู้
ผักใบเขียว นม เป็นต้น
12 การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการหกล้มด้วยตนเองจากสื่อ
ต่าง ๆ หรือปรึกษาผู้รู้ เช่น บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้น
รวมเฉลี่ย

M

SD

ระดับ

2.33

0.68

ปานกลาง

2.38

0.68

ปานกลาง

2.09

0.77

ปานกลาง

2.35

0.41

สูง

จากตาราง 2 สามารถอธิบายได้ว่าระดับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ
เทศบาลนครยะลาโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=2.35, SD=0.41) ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเลือกสวม
เสื้อผ้าที่มีขนาดพอดีตัว ไม่หลวม หรือยาวจนเกินไป (M=2.54, SD=0.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่าน
เชื่อว่าสามารถควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปจนเสี่ยงต่อการหกล้ม (M=2.43, SD=0.62)
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา (n= 370)
การรับรู้ความสามารถในการป้องกันการหกล้มด้วยตนเอง

พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
.611**

**p>.01

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันการหก
ล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่าง มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.611) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้สู งอายุที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
จะมีพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 2 แนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 10 คน ประกอบด้วย 5 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การรับรู้ความสามารถในการป้องกันการหกล้มด้วยตนเอง
จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้สูงอายุมีการรับรู้เกี่ยวกับ ความสามารถในการป้องกันการหกล้มด้วย
ตนเองโดยเชื่อว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุ ก็จำเป็นต้องดูแลตัวเองให้ดีในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการหกล้มซึ่งนำมาซึ่งอันตราย
ในชีวิต และไม่น่าจะเกินความสามารถของผู้สูงอายุ เว้นแต่ว่ามีอุปสรรคร้ายแรง เช่น สุขภาพร่างกาย สภาพที่อยู่
อาศัย ผู้สูงอายุก็น่าจะดูแลตนเองไม่ให้เกิดการหกล้มได้ แต่ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มเติมดังตัวอย่างข้อมูล
“การเป็นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี โดยเฉพาะการหกล้ม ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันอันตราย บาง
คนเดินไม่ได้ไปเลย ยังไงก็เชื่อว่าทำได้ไม่น่าจะเกินความสามารถ คือต้องระมัดระวังให้ดี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
“เดินเหินอย่างระมัดระวัง อะไรที่อันตรายก็หลีกเลี่ยง ก็ไม่น่าจะเกินกำลังที่ผู้สูงอายุจะทำได้
ยกเว้นจะไม่แข็งแรง เป็นโรค อะไรแบบนี้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6)
ประเด็นที่ 2 สาเหตุของการเกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ
จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้สูงอายุมีการรับรู้เกี่ยวกับ สาเหตุของการหกล้มในผู้สูงอายุ เกิดจาก
ความประมาท ไม่ระมัดระวัง สภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม หรือเกิดจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย
ลงไป ดังตัวอย่างข้อมูล
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“คือคิดว่าบางที น่าจะเกิดจากความไม่ระวังของเราเองนะ หรือบางทีพอแก่ตัวข้อเข้าก็ไม่
แข็งแรงอาจจะทรุดลงได้ง่าย ก็เลยล้มง่าย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
“สายตาฝ้าฟาง ถ้าไม่ใส่แว่นก็มองไม่ค่อยเห็น พื้นบ้าน พื้นห้องน้ำก็เกี่ยวนะ ถ้ามันลื่น หรือเรา
วางของเกะกะมันก็ทำให้ล้มลงได้ ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)
ประเด็นที่ 3 แนวทางการป้องกันการหกล้มด้วยตนเอง
จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้สูงอายุแสดงข้อคิดเห็น และมุมมองว่าถ้ากำจัดสาเหตุใหญ่ของการหก
ล้มในผู้สูงอายุ ทั้งจากสภาพร่างกายของตนเอง โดยการแก้ไข เช่น การสวมแว่นตา การใช้ไม้เท้า รวมถึงการ
ระมัดระวังในการเดินหรือเคลื่อนไหว การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกาย โดยเฉพาะข้อเข่าให้แข็งแรง หรือการหา
ความรู้ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการหกล้ม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันการหกล้มได้
ด้วยตัวเอง ดังตัวอย่างข้อมูล
“ป้ารู้สึกว่าป้าต้องระมัดระวังตัวเองให้ดี เช่น การเดิน การเคลื่อนไหว แล้วป้าก็จะต้องแข็งแรง
ต้องออกกำลังกาย ไม่ให้หัวเข่ามันอ่อน ถ้าไม่ไหวก็ใช้ไม้เท้า ถ้าตาไม่ดีก็ใช้แว่นช่วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)
“คิดว่าต้องจัดสภาพบ้านไม่ให้รกรุงรัง พื้นบ้าน พื้นห้องน้ำก็อย่าให้ลื่น ถนนหนทางที่เดินก็ไม่
ควรเดินในที่มืดๆ มองไม่เห็น แล้วก็ลองหาความรู้ดูว่าเขามีวิธีป้องกันการหกล้มกันยังไงบ้าง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6)
ประเด็นที่ 4 เครือข่ายการทำงาน และบทบาทในการสนับสนุนการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุแสดงข้อคิดเห็น และมุมมองว่า เครือข่ายที่สำคัญที่
ควรเข้ามาดุแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มหลัก ๆ คือ สถานบริการสุขภาพ คือ การเข้ามามีบทบาทในการออก
คัดกรอง และตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก
บุคลากรสาธารณสุข ตามบริบท วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงเทศบาลนครยะลาจะมีบทบทเกี่ยวข้อง
กับการดูแลสาธารณูปโภคโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการหกล้มในผู้สูงอายุ เช่น พื้นถนนทางเดินไม่ขรุขระ
ถนนมีแสงสว่างที่เพียงพอ ดังตัวอย่างข้อมูล
“ป้ามองว่าศูนย์สาธารณสุข โรงพยาบาลก็มีส่วนสำคัญนะ เขาจะรู้มาตรวจเราได้ว่าเราเสี่ยงแค่
ไหน เช่น ร่างกายสมบูรณ์หรือเปล่า ต้องแก้ไขอย่างไร และคุณหมอ คุณพยาบาล เขาก็จะได้มาบอกเราด้วยว่า
ต้องป้องกันอย่างไร ประมาณนี้ และที่สำคัญภาษา และสื่อที่ใช้ในเวลามาคุยต้องเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่าย ๆ
ตามภาษาแถวบ้านเรา”( ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)
“เทศบาลก็สำคัญนะ ถนนหนทาง นี่ก็มีผล เราอยู่ในเมืองบางทีตอนมืด ๆก็ต้องเดินออกไปนอก
บ้านถ้าถนนขรุขระ หรือมันมืดก็เสี่ยงกับการสะดุดล้มเอาได้นะ ตรงนี้เทศบาลเขาก็ต้องช่วย” (ผู้สูงอายุคนที่ 9)
ประเด็นที่ 5 สามารถสรุปแนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สงู อายุของผูส้ ูงอายุเทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา ได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ ได้แก่
1. แนวทางการดู แลผู ้ ส ู ง อายุ เพื ่ อป้ องกั น การหกล้ ม ได้ ด ้ ว ยตนเอง ได้ แก่ การเพิ ่ ม ความ
ระมัดระวังในการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และ
การควบคุมน้ำหนัก การจัดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้าน นอกบ้านให้เหมาะสม รวมถึงการหาความรู้ในการดูแตนเอง
เพื่อป้องกันการหกล้มตามบริบทของพื้นที่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
2. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มจากหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอืน่
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลนครยะลา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ ในการตรวจ
รักษา และประเมินเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง และการให้คำแนะนำส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกั นการหกล้มแก่
ผู้สูงอายุ และเทศบาลนครยะลา ในการดูแลสภาพทางเดินถนนหนทาง และแสงสว่างที่เพียงพอ
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อภิปรายผล
1. การศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง (M=2.55, SD=0.32) ซึ่งกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการพิจารณาความสามารถของตนเอง
ในการบริหารจัดการการป้องกันการหกล้มด้วยตนเองได้ ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1978) ซึ่งกล่าวว่า
การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง เป็ น ความคาดหวั ง ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ความสามารถของตน ในลั ก ษณะ
ที ่ เ ฉพาะเจาะจง และความคาดหวั ง นี ้ เ ป็ น ตั ว กำหนดการแสดงออกของพฤติ ก รรม และเป็ น การตั ด สิ น
ความสามารถตนเองว่า สามารถทำงานในระดับใด ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นความคาดหวังที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถของตน และความคาดหวังนี้เป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรม เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการทางความคิด เป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้และพฤติกรรมการแสดงออก (Damri, 2010) เช่น การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุของ Sarapun, Sirisopon, Kainaka, Onsiri, Outayanik
& Threrawachjareanchai et al. (2017) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหก
ล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มอยู่ในระดับสูง กล่าวได้ว่าการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้ ม เป็นการประเมินความสามารถของผู้ สูงอายุการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ซึ่งผู้สูงอายุสามารถที่ปฏิบัติได้เพื่อป้องกันการหกล้ม เช่น ความสามารถในการดูแล
รักษาสิ่งของที่อยู่ภายในไม่ให้เกะกะ เป็นต้น และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถ
จัดการสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกบ้าน ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้ม (M=2.68, SD=0.59)
และพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้สูงอายุ ในการป้องกันการหกล้มที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ เชื่อว่า
สามารถควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปจนเสี่ยงต่อการ หกล้ม (M=2.43, SD=0.62) อาจเนื่องจากปัญหา
สมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุที่ลดลงนั้น เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมของสภาพร่างกาย ทำให้
ความสามารถในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ลดลง เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกลดลง กล้ามเนื้อทำงานไม่
ประสานกั น หลอดเลื อ ดตี บ แข็ ง เสี ย ความยื ด หยุ ่ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการทำงานของร่ า งกายลดลง
(Sukwatjanee, 2012)
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนคร
ยะลาโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=2.35, SD=0.41) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Muangsiri, Maharachpong
& Rodjarkpaiet (2017) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ
จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในระดับสูง นอกเหนือจากผู้สูงอายุมีความสามารถ
ในการป้ องกั นการหกล้ ม ด้ ว ยตนเองแล้ว หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในพื้ นที่ ได้ แก่ เทศบาลนครยะลาเล็ง เห็น
ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุมากขึ้น และได้มีการจัดโครงการให้ความรู้และให้ข้ อมูล
ข่าวสารแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งโครงการและข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อาจส่งผลทำให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อในเรื่องของ
การป้องกันการหกล้มมากขึ้นและทำให้ผู้สูงอายุมี พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ
การศึ กษาของ Tangampornthip, Tangampornthip, & Tangampornthip (2016) ซึ ่ ง พบว่ า แนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการหกล้มซึ่งมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากควรมีการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ลูกหลานควร
ให้ความสำคัญในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ และเรียนรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องจะเกิดประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุที่สุด บุคลากรของรัฐมีบทบาทมากในการดูแล
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มใน
ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.611) เพิ่มด้วยการศึกษาของ Sarapun, Sirisopon, Kainaka, Onsiri, Outayanik &
Threrawachjareanchai et al. (2017) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม
ของผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการหก
ล้ม อธิบายได้ว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้ม เป็นการประเมินถึงความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งผู้สูงอายุสามารถที่ปฏิบตั ิได้เพื่อป้องกันการ หกล้ม และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการรับรู้ความสามารถ
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การจัดวางเครื่องเรือน และสิ่งของไม่เกะกะกีดขวางทางเดิ น การดูแลไม่ให้พื้นห้องน้ำลื่น การจัดให้มีราวจับ
บริเวณทางเดินหรือบันได และจัดการแสงสว่างที่เพียงพอ อยู่ในระดับสูงสุด (M=2.68, SD=0.59) และเมื่อ
ผู้สูงอายุมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มได้ ก็สามารถที่จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมการ
ป้องกันการหกล้มได้เช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Sommung, Seubsui, Sangsuwan & Hammasiri
(2019) ทำการศึกษาผลของโปรแกรม My Self ต่อความสามารถในการทรงตัวลำกำลังขาในผู้สูงอายุ โดยใช้
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง มาประยุกต์ใช้พบว่าส่งผลให้ความสามารถในการทรงตัว และกำลังขา
ของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการหกล้ม ซึ่งเป็นไปตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพตามแนวคิดของ
แบนดูรา (Bandura, 1978) ซึ่งกล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของตน ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้เป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรม
การรับรู้ความสามารถของตนเองจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางความคิด เป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้และ
พฤติกรรมการแสดงออก ส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ
3. การศึกษาแนวทางในการป้องกันการหกล้มในผู้สงู อายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาซึ่ง
พบว่าผู้สูงอายุสามารถป้องกันการหกล้มได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องมีการระมัดระวังตนเองเพิ่มขึ้น และปรับสภาพที่
อยู่อาศัยให้เหมาะสม รวมถึงการให้การดูแลจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครยะลา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ในการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจรักษาเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง และการให้คำแนะนำส่งเสริมให้ความรู้ใน การ
ป้องกันการหกล้มแก่ผู้สูงอายุตามบริบทของพื้นที่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาการ
ป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน: บทบาทพยาบาลกับการดูแลสุขภาพที่บ้าน Rodseeda (2019) พบว่ามี
ปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยภายในบุคคล โดยรวมปัจจัยด้านร่างกาย
และปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจัยภายนอกบุคคล เช่น พื้นที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย แสงสว่างที่ไม่เหมาะสม การ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่จำเป็น ได้แก่ การประเมินผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่รับประทานยารักษาโรค อาหาร การปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง และการส่งเสริมการออก
กำลั ง กายเพื ่ อ เพิ ่ ม ความแข็ ง แรงแก่ ร ่ า งกาย เพิ ่ ม ด้ ว ย การศึ ก ษาของ Soysang, Khompraya, &
Natetanasombut (2014) ที่ศึกษาแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สงู อายุชมุ ชนมิตรภาพพัฒนา ซึ่งพบว่าแนว
ทางการป้องกันการหกล้มที่สำคัญมี 3 ประการ คือ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในและรอบบ้านการส่งเสริมการ
ออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มในชุมชน
หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีนโยบายที่สอดรับการส่งเสริมผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังที่ Thanuchit, Chinnacom, Malathong, Doungthipsirikul, &
Tantivess (2019) กล่าวว่าปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความ
คุ้มครอง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มหลากหลาย
เช่นเดียวกับต่างประเทศ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการผลิตคู่มือ และแนวทางในการป้องกันฯ และการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรอื่น ๆ สถานพยาบาล ทุกแห่งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ และแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Rongmuang, Tongdee, Nakchattri, & Sombutboon (2016) ศึกษาอุบัติการณ์ของการหกล้ม และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหก
ล้มในกลุ่มผู้สูงอายุประกอบด้วยอายุ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความสามารถในการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหวต่ำ โดยมีข้อเสนอแนะว่าบุคลากรทางสุขภาพควรทำการประเมินและคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการ
หกล้ ม ของผู ้ สู งอายุ ในชุ ม ชน โดยใช้ หลั กการประเมิ นปั จจั ยเสี่ ยงต่ อการหกล้ม แบบองค์ รวม รวมทั ้ ง ควรมี
แผนพัฒนาการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวใน
ระดับต่ำ ถึงปานกลาง
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ข้อจำกัดในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในผู้สูงอายุจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อที่แตกต่างจาก
พื้นที่อื่น โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็นมุสลิมที่มีความเชื่อและการยอมรับต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
ผ่านมุมมองคำสอนของศาสนาอิสลาม โดยมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาล่วงหน้า
จากพระเจ้า (อัลลอฮ) ซึ่งเป็นผู้สร้างการมีสุขภาพดีหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรงเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเป็นการ
ถู ก ทดสอบจากพระเจ้ า ผู ้ ส ร้ า ง (Charoenwong, Kongkun, Chansangrat, Sriwan & Niramangul, 2018)
อาจทำให้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความคลาดเคลื่อนได้ รวมถึงการ
ให้ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการเลือกแบบเจาะจง ไม่ได้มีการกระจายครบทุกชุมชน
อาจให้ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวแทนของข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อผลการวิจัย

การนำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนำผลการวิเคราะห์ จากงานวิจัยเสนอเป็นแนวทางต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และศูนย์สาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางเพื่อการกำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการ
ของสถานบริการสาธารณสุขในกำกับ และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เทศบาลนครยะลา เพื่อวางแผนการป้องกันการ
หกล้มด้วยตนเองของผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการป้องกันการหกล้มด้วยตนเอง
ในผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว และการ
ควบคุมน้ำหนัก รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. นำผลการศึกษา มาประยุกต์เป็นรูปแบบการส่งเสริม ความสามารถในการป้องกันการหกล้ม ด้วย
ตนเองของผู้สูงอายุตามแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
ตามบริบทของพื้นที่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการขยายผลการศึกษาไปยังผู้สูงอายุ กลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่ มีลักษณะเฉพาะ หรือกลุ่ม
โรคเรื้อรัง กลุ่มติดบ้านติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ชนบท หรือ
ภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เพียงพอ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ ในระดับนโยบาย
ตามบริบทของพื้นที่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้สูงอายุต่อไป
3. ควรนำข้อมูลที่ได้จากการทำการศึกษาไปประยุกต์เป็นรูปแบบวิจัยกึ่งทดลองโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ หรือใช้กลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริม
การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
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