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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ในผูส้ งู อายุเพศหญิงอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไปที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรม
ผูส้ งู อายุวชิรพยาบาล อาสาสมัครทุกคนได้รบั การซักประวัติสว่ นบุคคล ได้แก่ ประวัติการหกล้มใน 1 ปี ที่ผา่ นมา โรคประจาตัว
จานวนยาที่ใช้ อุปกรณ์ช่วยเดิน ความถี่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุวชิรพยาบาล และทดสอบการทรงตัวแบบ
เคลื่อนที่ (Timed up and go: TUGT) เพื่อใช้ทานายความเสี่ยงต่อการหกล้มในผูส้ งู อายุ ผลการศึกษาพบว่าผูส้ งู อายุเพศ
หญิงเข้าร่วมการศึกษา 102 คน มีประวัติหกล้มอย่างน้อย 1 ครัง้ ใน 1 ปี ที่ผา่ นมาจานวน 59 คนและไม่มีประวัติหกล้มใน 1 ปี ที่
ผ่านมาจานวน 43 คน ผูส้ งู อายุที่มีประวัติหกล้มมีระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT นานกว่าผูท้ ี่ไม่มีประวัติหกล้มอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ คือ 17.81 ± 3.74 วินาที เทียบกับ 13.32 ± 2.37 วินาที ตามลาดับ (p< 0.001) อายุที่มากขึน้ และประวัติ
หกล้มใน 1 ปี ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดย
อายุที่เพิ่มขึน้ ทุก 1 ปี จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT เพิ่มขึน้ 0.197 วินาที ส่วนการมีประวัติหกล้มในช่วง 1 ปี ที่
ผ่านมามีระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT เพิ่มขึน้ 4.11 วินาทีเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยหกล้ม ค่าจุดตัดเหมาะสมสาหรับ
การทดสอบ TUGT ในผูส้ งู อายุเพศหญิง คือ 15.12 วินาที โดยมีค่าความไว ค่าความจาเพาะ ค่าคาดทานายของผลบวกและ
ค่าคาดทานายของผลลบ เท่ากับ ร้อยละ 84.7 ร้อยละ 81.4 ร้อยละ 86.2 และ ร้อยละ 79.5 ตามลาดับ ดังนัน้ อายุที่มากขึน้
ประวัติหกล้มใน 1 ปี ที่ผ่านมาและระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT มากกว่า 15.12 วินาทีขึน้ ไป เป็ นปั จจัยที่ใช้ทานาย
ความเสีย่ งสูงต่อการหกล้ม
คาสาคัญ การหกล้ม ผูส้ งู อายุหญิง ชมรมผูส้ งู อายุ
Abstract
This was a cross-sectional study among women who aged ≥ 60 years and who were members of the Elderly club
at Faculty of Medicine Vajira Hospital. The participants who consented to participate in the study were queried
about their personal history including underlying disease, number of medications, walking aids, frequency
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of Elderly club attendance and history of fall in the past 1 year. All underwent the Timed up and go test (TUGT) at
the Department of Family Medicine of the faculty. A total of 102 women participated in the study: 59 women had
history of fall in the past year and 43 had no such history. The Increasing age and history of fall were significantly
associated with longer duration TUGT. Each year of increasing age increased TUGT for 0.197 seconds (p <0.001)
whereas women with history of fall had longer TUGT than those without such history: 17.81 + 3.74 seconds vs
13.32 + 2.37 seconds respectively (p< 0.001). The optimal cut-off point of TUGT in elderly women was 15.12
seconds. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value were 84.7%, 81.4%,
86.2% and 79.5% respectively. We concluded that the increasing age, presence of history of fall in the past year
or TUGT duration > 15.12 seconds were the risk factors for falls.
Keyword Falls, Elderly women, Elderly club
บทนา
ปั ญหาการล้มเป็ นปั ญหาสุขภาพสาคัญที่พบในผูส้ ูงอายุ
จากรายงานขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization: WHO) พบว่า แต่ละปี ท่ วั โลกมี ผู้สูงอายุอายุ
ตัง้ แต่ 65 ปี ขึน้ ไป เกิ ดภาวะหกล้มประมาณร้อยละ 28-35
และเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 32-42 ในผูส้ งู อายุตงั้ แต่ 70 ปี ขึน้ ไป1
รายงานจากสถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุพบว่า ผูส้ งู อายุไทย
ในเขตเมืองมีประวัติการหกล้มในภายในเวลา 6 เดือนที่ผ่าน
มา ร้อยละ 24.1 ในเพศหญิ งและร้อยละ 12.1 ในเพศชาย 2
และอีกรายงานหนึ่งของการสารวจสุขภาพประชาชนไทย ปี
พ.ศ. 2557 พบว่ า ผู้สูง อายุเ พศหญิ ง มี ป ระวัติ ก ารหกล้ม
ภายใน 6 เดือนที่ผา่ นร้อยละ19.9 ซึง่ สูงกว่าผูส้ งู อายุเพศชาย
ซึ่ง พบเพี ย งร้อ ยละ 13.23 โดยการเกิ ดภาวะหกล้มในเพศ
หญิงนัน้ สูงกว่าเพศชายในทุกกลุม่ ของผูส้ งู อายุ (60-69 ปี 7079 ปี และ 80 ปี ขนึ ้ ไป)3
ผลของการล้มนาไปสูก่ ารบาดเจ็บ และการต้องเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมไปถึงการไม่สามารถทา
กิ จวัตรในชีวิตประจาวันได้ จนถึงการเสียชี วิต นอกจากนัน้
การล้มส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุที่เคยล้ม
ร้อยละ 76.1 จะเกิ ดความกลัวการหกล้มและสูญเสียความ
มั่นใจในการเดิน ร้อยละ 58.5 มีการจากัดการทากิ จกรรม
ต่างๆ4
จากผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ ้น ดัง กล่ า ว จึ ง ควรมี ก าร
ป้องกันการหกล้ม แบ่งออกเป็ น การป้องกันระดับปฐมภูมิ
เช่ น การส่ง เสริ ม สุข ภาพและปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม การ
ป้องกันระดับทุติยภูมิ เช่น การตรวจหาและประเมินความ
เสี่ยงสาหรับผูท้ ี่ไม่เคยหกล้ม และการป้อ งกันระดับตติยภูมิ
คือ การป้องกันหกล้มซา้ ซ้อน เช่น การใช้เครื่องมือทดสอบ
ความเสีย่ งการหกล้ม5

ปั จจุบันมีเครื่องมือทางคลินิกที่ใช้ในการตรวจคัด
กรองโอกาสการหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ ห ลายชนิ ด 6 เช่ น
แบบทดสอบการทรงตั ว ( Berg Balance Scale : BBS)
แบบทดสอบการเดินไดนามิก (Dynamic Gait Index : DGI)
และการทดสอบการทรงตัว แบบเคลื่อ นที่ (Timed up and
go: TUGT) เป็ นต้น ซึง่ แต่ละวิธีมีมีขอ้ จากัดบางประการ โดย
BBS และ DGI มีจานวนกิจกรรมที่ตอ้ งประเมินหลายข้อ ใช้
เวลาทดสอบนานและมีเ กณฑ์การให้คะแนนที่ย่งุ ยากสับสน
และต้อ งใช้ ผู้เ ชี่ ย วชาญในการท าทดสอบและแปลผล 6
ในขณะที่การทดสอบ TUGT ที่หลายการศึกษาพบว่าเป็ นการ
ทดสอบที่สามารถใช้ในการตรวจประเมินผูส้ งู อายุที่มีความ
เสี่ยงในการหกล้มทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
การทดสอบกิจกรรมการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานในชีวิตประจาวัน
การทดสอบทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่นาน สามารถ
นาไปใช้ในการคัดกรองการหกล้มในกลุม่ ผูส้ งู อายุที่อาศัยใน
ชุมชนได้6 อย่างไรก็ตาม ค่าจุดตัดของระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ TUGT จากงานวิจัยหลายฉบับมีความแตกต่างกัน
และยัง มี ปั จ จัย ของผู้สูง อายุบ างประการที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT เช่น อายุ โรคประจาตัว
ยาที่ใช้เป็ นประจา หรือการใช้อปุ กรณ์ช่วยเดิน เป็ นต้น
ชมรมผูส้ งู อายุวชิรพยาบาลก่อตัง้ มานานหลายปี มี
ความผู ก พัน กับ คณะแพทยศาสตร์ว ชิ ร พยาบาลมานาน
สมาชิกส่วนใหญ่เป็ นอดีตข้าราชการที่เกษี ยณจากวชิรพยา
บาล ประชาชนในชุมชนรอบวชิรพยาบาล และผูป้ ่ วยที่มารับ
บริการที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีหน่วยส่งเสริม
สุ ข ภา พข อ ง ค ณะ แ พทยศ าสตร์ ว ชิ รพย าบาลเป็ นผู้
ประสานงานดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น จานวนสมาชิกในปั จจุบนั
มีทงั้ หมด 2,737 คนเป็ นเพศชาย 775 คน (ร้อยละ 28.3) เพศ
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หญิ ง 1,962 คน (ร้อ ยละ 71.7) สมาชิ ก จะมารวมตัวกัน ที่
คณะแพทยศาสตร์วชิร พยาบาล เพื่อจัดกิ จกรรมออกกาลัง
กายทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดีเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
ที่อาคารสูติกรรม ชัน้ 5 สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมประมาณ
100-200 คน ส่วนใหญ่ผทู้ ี่มาร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90
เป็ นเพศหญิง
งานวิ จั ย นี ้จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อหาค่ า จุ ด ตั ด
เหมาะสมสาหรับการทดสอบ TUGT และหาความสัมพันธ์
ของระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT กับประวัติการหก
ล้มในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อจะได้นาค่าจุดตัดดังกล่าวมาใช้
ประโชน์ในการคัดกรองผูส้ งู อายุเพศหญิ งที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมผู้สูง อายุว ชิ ร พยาบาลที่ มี โอกาสการหกล้ม เพื่ อ ให้
คาแนะนาแก่ผสู้ งู อายุและผูด้ ูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน หรือ
ลดโอกาสการหกล้ม
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี ้เ ป็ นการศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง
( Cross- sectional study) โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ว ชิ ร พยาบาล มหาวิ ท ยาลัย นวมิ น ทราธิ ร าช
(เลขที่โครงการ 012/62) เกณฑ์คดั เข้า (Inclusion criteria)
ได้แก่ 1) สมาชิกเพศหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุวชิ
รพยาบาล 2) อายุ ตั้ง แต่ 60 ปี ขึ น้ ไป 3) สามารถสื่ อ สาร
ภาษาไทยได้เข้าใจ 4) เดินเคลื่อนไหวและสามารถรับ การ
ทดสอบ TUGT ได้ดว้ ยตนเอง 5) ยินดีเข้าร่วมในการศึกษา
เกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) ได้แก่ 1) มีปัญหาในการ
มองเห็ น ท าให้ไ ม่ ส ามารถท าการทดสอบ TUGT ได้ 2)
ภาวะการเจ็บป่ วยเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุหรือภาวะร้ายแรง
เช่น แขนขาอ่อนแรงมาก (Motor power น้อยกว่า grade IV)
เดินทรงตัวผิดปกติ หน้ามืด เจ็บหน้าอก ใจสั่น เป็ นต้น 3) มี
ภาวะสมองเสื่อม โดยได้คะแนนจากการประเมินภาวะสมอง
เสื่ อ มด้ว ยวิ ธี Modified IQCODE มากกว่ า เท่ า กั บ 3.44
คะแนน
อาสาสมัครที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเข้าและยินดีเข้า
ร่วมงานวิจยั จานวน 102 คน ได้รบั การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ประวัติขอ้ มูลส่วนบุคคล ประวัตกิ ารหกล้มใน 1 ปี ที่ผา่ นมา
ก่อนที่จะทาการทดสอบ TUGT โดยทาการทดลอง 1 ครัง้ แล้ว
ตามด้วยการทดสอบจริง 2 ครัง้ นาระยะเวลาทัง้ 2 ครัง้ มาหา
ค่าเฉลีย่
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่อ งมือในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ลประกอบด้วย 3
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) แบบประเมินภาวะสมองเสื่อมด้วยวิธี
Modified IQCODE ส่วนที่ 2) แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลการวิจยั
ส่วนที่ 3) การทดสอบ TUGT
แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลการวิจยั ประกอบด้วย
1) ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
อาชี พปั จจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจาตัว ประวัติ
ผ่าตัด ยาที่ใช้เป็ นประจา จานวนชนิดยาที่ใช้ การใช้อปุ กรณ์
ช่วยเดิน ชนิดของอุปกรณ์ช่วยเดิน ค่าเฉลีย่ ของความถี่ในการ
เข้า ร่ว มกิ จ กรรมชมรมผู้สูง อายุว ชิ ร พยาบาลใน 1 เดื อ น
นา้ หนักตัว ส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย เป็ นต้น
2) ข้อมูลประวัติการหกล้มใน 1 ปี ที่ผา่ นมา ได้แก่
จานวนครัง้ ที่หกล้ม สาเหตุการหกล้ม ผลกระทบจากการหก
ล้ม และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
3) การทดสอบ TUGT มีวิธีการทดสอบ ดังนี ้
3.1. ให้อาสาสมัครใส่รองเท้าที่ใส่เป็ นประจา ถ้า
มีอปุ กรณ์ช่วยเดินสามารถนามาใช้ในระหว่างทดสอบ เช่น ไม้
เท้า (Cane) หรือ Walker
3.2. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้จับเวลา ที่สามารถบอก
เวลาเป็ นวินาทีได้
3.3. ให้อาสาสมัครนั่งบนเก้าอีท้ ี่มีพนักพิงและมีที่
ท้าวแขน ความสูงของเก้าอีป้ ระมาณ 46 เซนติเมตร และ
ความสูงของที่วางแขนประมาณ 65 เซนติเมตร
3.4. เมื่อได้ยินคาว่า “เริ่ม” ให้อาสาสมัครลุกขึน้
ยืนและเดินตรงไปข้างหน้า 3 เมตร บนพืน้ ที่ราบไม่ลนื่ ขรุขระ
แล้วหมุนตัว เดินตรงกลับมาและนั่งลงที่เก้าอีต้ วั
เดิม
3.5. ทาการทดสอบ TUGT 2 ครัง้ แล้วนาผลที่
ได้มาหาค่าเฉลีย่
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การคานวณขนาดตัวอย่างในการศึกษานีใ้ ช้สตู รสาหรับการ
ประมาณค่าความไว (sensitivity)7 ดังนี ้
𝑛 𝑆𝑒𝑛

𝑍1−𝛼/2 2 𝑆𝑒𝑛𝑠(1 − 𝑆𝑒𝑛𝑠)
=
𝑑 2 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑣

ค่าสถิ ติในการคานวณขนาดตัวอย่างอ้างอิงจากการศึกษา
ของ Fall Prediction in Thai Elderly with Timed Up and
Go and Tandem Walk Test ของ Chantanachai และคณะ
8
พบว่า ค่าความไว (sensitivity) ของการทดสอบ TUGT ใน
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การประเมิน ความเสี่ยงของการหกล้ม ร้อ ยละ 74 และค่า
ความชุก (prevalence) ของการหกล้มในผูส้ ูงอายุ ร้อยละ
32.09 ก าหนดระดั บ นั ย ส าคั ญ α = 0.05 ก าหนดค่ า
ความคลาดเคลือ่ นสมบูรณ์ที่รอ้ ยละ 15 เมื่อคานวณตามสูตร
ได้จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาไม่นอ้ ยไปกว่า 103 คน
การวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็จรู ป Stata version 13.0 โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ข้อ มูลส่ว นบุคคลวิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติเ ชิ งพรรณนา
โดยข้อมูลเชิ งคุณภาพรายงานด้วยการแจกแจงค่าความถี่
และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณรายงานด้วยค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์
ตามความเหมาะสมของข้อมูล
การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบ TUGT ระหว่ า ง
กลุม่ ที่เคยหกล้มและไม่เคยหกล้ม รายงานด้วยค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ที่เคยหก
ล้มและไม่เคยหกล้ม โดยใช้สถิติ Student’s t-test
การวิเคราะห์ค่าจุดตัดที่เหมาะสมจาก Youden's
index ของการทดสอบ TUGT เพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการ
พยากรณ์โอกาสการหกล้ม โดยใช้วิธีคานวณหาพืน้ ที่ใต้โค้ง
( Area under curve, AUC) จ า ก Receiver Operating
Characteristic (ROC) โดยพิจารณาเลือกจุดตัดคะแนน และ
รายงานด้ ว ยค่ า ความไว ( sensitivity) ความจ าเพาะ
( specificity) ค่ า ค า ด ท า น า ย ข อ ง ผ ล บ ว ก ( Positive
Predictive Value, PPV) ค่าคาดทานายของผลลบ (Negative
Predictive Value, NPV) และพื น้ ที่ ใ ต้โค้ง ROC พร้อ มช่ วง
ความเชื่อมั่นที่รอ้ ยละ 95 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ Timed up
and go โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ Univariate Linear
Regression และ Multiple linear regression analysis
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ร้อยละ 87.25 ไม่ได้ใช้อปุ กรณ์ช่วยเดิน ร้อยละ 50 มีค่าเฉลีย่
ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุวชิรพยาบาล 78 ครัง้ ต่อเดือน ร้อยละ 57.84 มีประวัติการหกล้ม ≥ 1 ครัง้
ใน 1 ปี ที่ผา่ นมา (Table 1)
ผลการทดสอบ TUGT ของอาสาสมัคร
ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT
ของอาสาสมัคร เท่ากับ 15.92± 3.90 วินาที โดยกลุ่มที่มี
ประวัติหกล้มในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่
ใช้ในการทดสอบสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีประวัติหกล้มในช่วง 1 ปี
คื อ 17.81 ±3.71 วิ น าที เที ย บกั บ 13.32 ± 2.37 วิ น าที
ตามลาดับ
ค่าจุดตัดเหมาะสม ความไว ความจาเพาะ ค่าคาดทานาย
ของผลบวกและค่าคาดทานายของผลลบของการทดสอบ
TUGT
จากการศึ ก ษาพบว่ า การทดสอบ TUGT ในการ
พยากรณ์การหกล้มมีพนื ้ ที่ใต้กราฟเท่ากับ 0.87 โดยมี ค่าช่วง
ความเชื่ อ มั่น ที่ร อ้ ยละ 95 (95% CI) เท่า กับ 0.79 ถึ ง 0.94
ส่ว นค่า จุด ตัด เหมาะสมของระยะเวลาที่ ใช้ใ นการทดสอบ
TUGT มีค่าเท่ากับ 15.12 วินาที (รู ปที่ 1) โดยมีค่าความไว
(sensitivity) ค่าความจาเพาะ (specificity) ค่าคาดทานาย
ของผลบวก (Positive predictive value) ค่าคาดทานายของ
ผลลบ (Negative predictive value) (ค่าช่วงความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95) เท่ากับ ร้อยละ 84.7 (ร้อยละ 73.0-92.8) ร้อยละ
81.4 (ร้อยละ 66.6-91.6) ร้อยละ 86.2 (ร้อยละ 74.6-93.9)
และ ร้อยละ 79.5 (ร้อยละ 64.7-90.2) ตามลาดับ

ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
การศึกษานีด้ าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีอาสาสมัครเข้าร่วมทัง้ หมด
จ านวน 102 คน ร้อ ยละ 50.98 มี อ ายุร ะหว่า ง 70–79 ปี
ร้อยละ 36.27 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ
82.35 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 49.02 มีคา่ ดัชนีมวลกาย
อยูใ่ นช่วง 18.5 – 22.90 กิโลกรัม/เมตร2 ร้อยละ 86.27 มีโรค
ประจาตัว ร้อยละ 79.41 ใช้ยารักษาโรคประจาตัวเป็ นประจา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ Univariate Linear
Regression พบปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบ TUGT อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ อายุ (ß=
0.222, p <0.001) จานวนครัง้ ของการหกล้ม (ß=1.486, p <
0.001) รายได้ (ß= 1.842, p 0.016) และการมีประวัติเคย

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ Multivariate Linear
Regression พบปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
TUGT อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ ควบคุม อิ ทธิ พ ลของ
ปั จจัยกวน ได้แก่ อายุ และการเคยมีประวัติหกล้มในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมา โดยอายุที่เพิ่มขึน้ 1 ปี มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลา
ที่ ได้จ ากการทดสอบ TUGT เพิ่ ม ขึน้ 0.197 วิ น าที อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p <0.001) ส่วนการเคยมีประวัติหกล้ม

หกล้มในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา (ß= 4.491, p <0.001) ในขณะที่
ค่ า ดั ช นี ม วลกาย ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ ปั จจุ บั น โรค
ประจาตัว ยาที่ใช้เป็ นประจา อุปกรณ์ช่วยเดินและค่าเฉลี่ย
ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุวชิรพยาบาลต่อ
เดื อ นไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการทดสอบ
TUGT (Table 2)

ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ได้จาก
การทดสอบ TUGT เพิ่มขึน้ 4.11 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับ
คนที่ไม่มีประวัติหกล้มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <0.001)
เมื่อ ควบคุมอิทธิพลของจานวนครัง้ ของการหกล้มและรายได้
(ตารางที่ 3)
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าผูส้ ูงอายุเ พศหญิ งที่เข้า ร่ว ม
กิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุวชิรพยาบาล ซึ่งมีการออกกาลังกาย
เป็ น ประจ า มี ป ระวัติ ห กล้ม ใน 1 ปี ที่ ผ่ า นมาสูง ถึ ง ร้อ ยละ
57.84 ค่าจุดตัดเหมาะสมของการทดสอบ TUGT ในผูส้ งู อายุ
เพศหญิ งที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุวชิรพยาบาล คือ
15.12 วินาที สอดคล้องกับการศึกษาของ Kang และคณะ9 ที่
ศึกษาในผูส้ งู อายุในชุมชน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า
ค่าจุดตัดที่ 15.96 วินาที ใช้ประเมินความเสี่ยงของการเกิด
หกล้มซา้ (Recurrent falls)ได้ โดยจากการศึกษาของ Kang
และคณะ ใช้อาสาสมัครผูส้ งู อายุจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนซึง่ เป็ นเชือ้ ชาติเอเชีย เหมือนกับอาสาสมัครในงานวิจยั นีท้ ี่
ทาในคนไทยซึง่ มีลกั ษณะโครงร่างใกล้เคียงกัน ความยาวของ
การก้ า ว จ านวนก้ า วใน 1 นาที มี ค่ า ใกล้เ คี ย งกั น และ
ใกล้เคียงกับการศึกษาของพุทธิ พงษ์ พลคาสักและคณะ 10
ศึกษาในคนไทยพบว่ากลุ่มที่มีอายุ 75 ปี ขึน้ ไป ค่าจุดตัดที่
14.58 วินาที บ่งชีว้ ่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้ม ในขณะที่ค่า
จุ ด ตัด เหมาะสมของการทดสอบ TUGT ในการศึ ก ษานี ม้ ี
ความแตกต่ า งจากการศึ ก ษาของThomas และคณะ 11
ทาการศึกษาในผูส้ งู อายุจาก Day hospital ประเทศอังกฤษ
ได้คา่ จุดตัดที่ 32.6 วินาที ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานีม้ า
จาก Day hospital ส่วนใหญ่เป็ นผูส้ งู อายุที่ตอ้ งการการพึง่ พา
( Independent) เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Chantanachai และคณะ 8 พบว่าค่าจุดตัดของการทดสอบ
คือ 10.5 วินาที ซึ่งมีค่าน้อยกว่าการศึกษานี ้ อาจเป็ นเพราะ
อาสาสมัค รในการศึ ก ษาของ Chantanachai และคณะ มี
อายุเฉลีย่ น้อยกว่าอาสาสมัครในการศึกษานี ้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT พบว่าอายุที่เพิ่มขึน้ มี
ความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUGT ที่มาก
ขึ ้น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยอายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ ้น 1 ปี มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ TUGT

เพิ่มขึน้ 0.197 วินาทีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <0.001)
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bischoff และคณะ12, Vieira
และคณะ 13, Khan และคณะ 14 เนื่ อ งจากอายุ ที่ ม ากขึ น้ มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะเปราะบาง (Frailty) ที่มากขึน้ และเพิ่ม
ความเสีย่ งต่อการหกล้มได้ 15
การศึ ก ษานี ้ยัง พบว่ า การเคยมี ป ระวัติ ห กล้ม
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ TUGT ที่ ม ากขึ ้น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p
<0.001) ซึ่งสอดคล้องกับหลายๆการศึกษา เช่น การศึกษา
ของ Shumway-Cook และคณะ 16 Thrane และคณะ 17
Alexandre และคณะ 18 Rose และคณะ 19 ซึ่ ง พบว่ า ผู้ที่ มี
ประวัติหกล้มใช้ระยะเวลาในการทดสอบนานกว่ากลุม่ ที่ไม่มี
ประวัติหกล้ม
งานวิจยั นีท้ าในเฉพาะผูส้ งู อายุเพศหญิงที่เข้าร่วม
กิ จ กรรมชมรมผู้สูง อายุว ชิ ร พยาบาล ลัก ษณะประชากรมี
ความคล้ายคลึงกัน มีการออกกาลังกายเป็ นประจา ผลลัพธ์ที่
ได้อาจไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในประชากรผูส้ งู อายุท่วั ไป
ได้
อาจพิจารณาทาการศึกษาเพิ่มเติมโดยศึกษาใน
กลุ่ม ประชากรอื่ น ๆ เช่ น กลุ่ม ประชากรเพศชาย กลุ่ม
ประชากรในชุ ม ชน กลุ่ ม ผู้ ป่ วยที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล หรือกลุ่มที่มีภาวะเปราะบาง (Frailty) เป็ นต้น
และควรทาการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าซึ่งจะสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบ TUGT และการ
หกล้มในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้ นอกจากนี ้
ยังอาจปรับกิจกรรมทางกายหรือการออกกาลังให้แก่ผสู้ งู อายุ
เพื่ อ ให้ก ล้ามเนือ้ ที่ ใช้ในการเคลื่อ นไหวแข็ง แรงขึน้ และลด
โอกาสการหกล้ม
บทสรุ ป
งานวิจยั นี ้ พบปั จจัยพืน้ ฐาน ได้แก่ อายุที่เพิ่มขึน้
และประวัติ ก ารหกล้ม ใน 1 ปี ที่ ผ่ า นมา ของผู้สูง อายุ มี
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ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่นานขึน้ ในการทดสอบ TUGT
ค่าจุดตัด (Cut-off point) ที่เหมาะสมของการทดสอบ TUGT
คือ 15.12 วินาทีซงึ่ มีความไวสูงต่อการทานายโอกาสการหก
ล้มในผูส้ งู อายุ การทดสอบ TUGT นีเ้ ป็ นการทดสอบที่ทาได้
ง่ า ย ไม่ซับ ซ้อ น ใช้เ วลาไม่น าน สามารถน าไปใช้ในสถาน
บริการสาธารณสุขทั่วไปได้
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย นี ้ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น วิ จั ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ว มิ น ท ร า ธิ ร า ช ( Navamindradhiraj
University Research Fund) คณะผูว้ ิจัยขอขอบคุณคณบดี
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หัวหน้าชมรมผูส้ งู อายุวชิรพ
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