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Executive Summary 
 
 การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกลมในผูสูงอายุไทย ไดนําภาวะความกลัวการหกลมมาเปนปจจัย
ในการศึกษา เนื่องจากเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการเคลื่อนที่ของมนษุย  สงผลให
ความสามารถในการทรงตัวลดลง  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในผูสูงอายุไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง 
อายุระหวาง 65 -80 ปที่อาศัยอยูในกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล เพศละ 30 คน  โดยคัดกรองมาจาก
ผูสูงอาย ุ380 คน  แตละเพศแบงเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน คือ กลุมที่กลวัการหกลม และกลุมที่ไมกลวั
การหกลม  โดยใชแบบประเมินภาวะความกลวัการหกลม     ผูสูงอายุทัง้หมดถูกวัดระยะจาํกัดการทรงตวั
ทางดานหนาและดานหลังดวยเครื่องวัดสมดุลรางกาย และใชเครื่องตรวจวัดสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ
ตรวจวัดเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟากลามเนื้อของขาขวา (rectus femoris, biceps 
femoris,tibialis anterior, และ gastrocnemius(medial head)) เมือ่ถูกรบกวนสมดุลไปทางดานหนาใน
ทายนื  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อหาความสมัพันธระหวางภาวะความกลวัการหกลมและความสามารถในการ
ทรงตัว   ระดบัความสามารถในการทรงตวัของผูสูงอายไุทย เมื่อทดสอบดวยเครื่องวัดสมดุลรางกาย และ
การตอบสนองของกลามเนือ้ของขอเขาและขอเทาเพื่อรักษาสมดุลการทรงตัวเมื่อถูกรบกวนใหเสียสมดุล   
ผลจากการวิจยัครั้งนี้สรุปวา ระยะจาํกดัการทรงตวัทางดานหนาของผูสูงอายุในกลุมที่ไมกลวัการหกลม
และกลุมกลวัการหกลม ไมมีความแตกตางกนั แสดงวา การใชระบบกายสมัผัส ระบบการมองเห็น และ
ระบบเวสติบิวลารในการรักษาสมดุลของผูสูงอายทุั้ง 2 กลุมไมแตกตางกนั   ขณะที่ผูสูงอายุเพศชายกลุม
ไมกลัวการหกลมมีระยะทางที่เคลื่อนที่ไปไดมากที่สุดทางดานหนามากกวากลุมอ่ืนอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติ อาจมาจากมีความแข็งแรงของกลามเนื้อขามากกวากลุมอ่ืน  นอกจากนี ้ ผูสูงอายุกลุมไมกลัวการหก
ลมมีระยะจาํกดัการทรงตวัทางดานหลังมากกวากลุมที่กลัวการหกลมโดยมีระยะทางที่เคลื่อนที่ไปดานหลัง
และความสามารถในการควบคุมทิศทางมากกวากลุมกลัวการหกลมอยางมีนยัสาํคัญ แสดงใหเห็นวา
ผูสูงอายทุี่ไมกลัวการลมมีการทํางานรวมกนัของระบบกายสัมผัสและระบบเวสติบิวลารที่ดีกวากลุมที่กลัว
การหกลม   และผูสูงอายทุัง้ 2 กลุมและทั้ง 2 เพศ สามารถทรงตัวอยูไดแมถูกรบกวนสมดุลการทรงตัวใน
ทายนื โดยสามารถใชการควบคุมของกลามเนื้อขอเทาเพื่อปรับรางกายใหคงอยูไดโดยไมลมลงมาดานหนา  
กลามเนื้อที่ตอบสนองอนัดับแรกของทุกกลุมคือ  tibialis anterior ตามดวย rectus femoris, biceps 
femoris และ gastrocnemius(medial head)   และพบวากลุมที่กลัวการหกลมนั้น กลามเนื้อ tibialis 
anterior ตอบสนองชากวากลุมไมกลัวการหกลมทั้ง 2 เพศ แสดงใหเหน็วา ความสามารถในการทํางาน
ของกลามเนื้อขาของกลุมที่ไมกลัวการหกลมมีประสิทธภิาพดีกวาและอาจหมายถึงมีความแข็งแรงมากกวา  
จากการศึกษาครั้งนี้ผูสูงอายใุชการทาํงานของขอเทาควบคุมสมดุลการทรงตัว แสดงใหเห็นวากลามเนื้อขอ
เทามีความแขง็แรงอยูในระดับดี  มิฉะนัน้กลามเนื้อที่ควบคุมขอตะโพกจะตอบสนองเพื่อควบคุมสมดุล
กอน มีผลใหลําดับการตอบสนองของกลามเนื้อเปลี่ยนไป    พบวาภาวะความกลัวการหกลมมีผลตอการ
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ควบคุมสมดุลการทรงตวั  เนื่องจากการตอบสนองของกลามเนื้อที่เกิดขึ้นกอนจะแสดงถึงประสทิธิภาพใน
การทาํงานของกลามเนื้อ  และจากการศึกษาครั้งนีพ้บวากลุมที่ไมกลัวการหกลมมีการตอบสนองของ
กลามเนื้อกอนกลุมทีก่ลัวการหกลม   แสดงใหเห็นวากลุมที่กลวัการหกลมมีแนวโนมของการหกลมไดงาย
กวากลุมที่ไมกลัวการหกลม การออกกาํลังกายเพื่อเพิม่ความแข็งแรงของกลามเนือ้ขาและประสิทธิภาพใน
การทรงตวัสามารถเปนวิธกีารปองกนัการหกลมได 
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บทคัดยอ 
 
บทนํา   การหกลมเปนปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ สาเหตทุี่ทาํใหหกลมนั้นสวนใหญเกิดจากการลดลง
หรือสูญเสียการทรงตัว  การสูญเสียการทรงตัวพบมากในผูสูงอายทุีก่ลัวการหกลมและกลามเนือ้ออนแรง  
ซึ่งภาวะความกลัวการหกลมเปนปจจยัทีม่ีอิทธพิลตอการทรงตัว  การศึกษาครั้งนีเ้ปนการศึกษา
เปรียบเทยีบการทรงตัว และความแตกตางของการทาํงานของกลามเนื้อขาเพื่อรักษาสมดุลรางกายเมื่อเสีย
สมดุลขณะยนืในผูสูงอายุไทยที่มีภาวะความกลวัการหกลมและไมมีภาวะความกลัวการหกลม   
วัตถุประสงค   ศึกษาระดับการทรงตัว ความสมัพันธระหวางความกลวัการหกลมกับการทรงตัวใน
ผูสูงอาย ุและอิทธิพลความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ควบคุมขอเขาและขอเทากับการทรงทา 
วิธีการศึกษา ประชากรผูสูงอายุไทยทั้งเพศชายและหญิง อายุระหวาง 65-80 ป เพศละ 30 คน แตละเพศ
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทีก่ลัวการหกลมและกลุมที่ไมกลัวการหกลม กลุมละ 15 คน ทาํการทดสอบการ
ทรงตัวขณะยนืโดยวัดจุดศูนยกลางแรงกดที่เทา (ระยะจํากัดการทรงตัว) ขณะโนมตัวไปดานหนาและเอน
ตัวมาทางดานหลัง และวัดเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาที่กลามเนื้อ tibailis anterior, 
rectus femoris, biceps femoris และ gastrocnemius (medial head) ของขาขวา เมื่อถกูรบกวนใหเสีย
สมดุลไปดานหนา 
ผลการศึกษา กลุมที่ไมกลัวการหกลมเพศชายมีความสามารถในการโนมตัวมาดานหนาไดระยะทางที่
เคลื่อนไปไดมากที่สุดมากกวาทุกกลุมทัง้ระหวางเพศและในเพศเดยีวกัน โดยมคีาความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05  และกลุมที่ไมกลวัการหกลมทั้ง 2 เพศ สามารถเอนตัวมาดานหลงัได
ระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดและความสามารถในการควบคุมทิศทางมากกวากลุมที่กลวัการหกลม 
โดยมีคาความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ p<0.05  และเมื่อถูกรบกวนสมดุลการทรงตวัขณะยืน
พบวาทกุกลุมมีการทาํงานของกลามเนื้อ tibialis anterior กอนกลามเนื้อขามัดอื่น  โดยที่กลุมที่ไมกลัวการ
หกลมกลามเนื้อจะทํางานกอนกลุมที่กลวัการหกลมโดยมีคาความแตกตางทางสถิติที่ p<0.05  และกลุมที่
ไมกลัวการหกลมทั้ง  2 เพศไมมีความแตกตางกนั  
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สรุปผลการศกึษา ภาวะความกลวัการหกลมเปนปจจัยหนึ่งที่ทาํใหการเคลื่อนไหวลดลง ประสิทธิภาพ
ทางกายลดลงสงผลใหเกิดภาวะกลามเนื้อออนแรง  อันเปนสาเหตุใหการทรงตวัลดลง และเกิดการหกลม
ไดงายขึ้น วธิีหนึง่ในการแกไขหรือปองกนัการหกลมคือการออกกําลงักายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กลามเนื้อที่ควบคุมขอเขาและขอเทา และเพิ่มประสทิธิภาพในการทรงตัว 
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Abstract 
 
Introduction: Fall is a common problem in the elderly.  Fall mostly results from impairment or loss 
of balance.  Loss of  balance in the elderly is usually accompanied with fear of falling and 
weakness of lower limb muscles.  Fear of  falling is a factor influenced on the balance ability. 
This study investigated the balance ability in Thai elderly with and without fear of falling.  The 
study also compared the activity of lower limb muscles during anterior perturbation. 
Objectives: To investigate the balance ability in the elderly and the relationship between fear of 
falling and balance including the influence of the knee and ankle musculatures on balance. 
Methods: Sixty males and females Thai elderly, aged 65-80 years, volunteered in this study.  
They were classified into two main groups; one having a fear of falling (FF) (15 males and 15 
females) and another without the fear (NFF) (15 males and 15 females).  Balance ability was 
evaluated by mean of the measurement of change in center of  pressure in term of limit of 
stability during postural change to maximal forward and backward leaning on the force platform 
on which they were standing.  The onset time of of the right lower limb muscle activity, such as 
tibialis anterior, rectus femoris, biceps femoris and gastrocnemius (medial head) was also 
detected during anterior perturbation. 
Results: There was a statistically significant difference (p<0.05) in the value of limit of 
stability(maximum excursion) during forward leaning in the male –non fear group comparing 
with other groups.  The male-non fear group had the greater value of limit of stability.    In 
comparison with the fear of falling group, the non fear group had the greater value of limit of 
stability (maximum excursion and direction control) in backward leaning which was statistically 
significant different (p<0.05).   The tibialis anterior firstly responded to anterior perturbation in 
order to keep the balance. The onset time of the tibialis anterior in non fear group was 
statistically different from the fear of falling group (p<0.05).  However, there was no difference of 
the onset  time of tibialis anterior between male and female 
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Conclusion: Fear of falling is a factor that diminishes the quality of movement, decreases the 
physical capability which consequently results in weakening muscles.   Fear of falling can 
cause balance impairment and therefore can increase the incidence of fall.   Strengthening 
exercise of knee and ankle musculatures accompanied with balancing exercise can be the way 
to alleviate and prevent this problem. 
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รายการตารางประกอบ 
 
          หนา 
 
ตารางที่ 1   ขอมูลเบื้องตนในกลุมประชากรผูสูงอายุไทยทัง้เพศชายและเพศหญงิ  17 
ตารางที่ 2   ขอมูลเบื้องตนในกลุมประชากรผูสูงอายุไทยเพศชาย    19 
ตารางที่ 3   ขอมูลเบื้องตนในกลุมประชากรผูสูงอายุไทยเพศหญิง     21 
ตารางที่ 4   คุณลักษณะของอาสาสมัคร        22  
ตารางที่ 5   ระยะจาํกัดการทรงตัวดานหนาของอาสาสมัคร 60 คน     23 
ตารางที่ 6   ระยะจาํกัดการทรงตัวดานหลงัของอาสาสมคัร 60 คน     23 
ตารางที่ 7   ระยะจาํกัดการทรงตัวดานหนาของอาสาสมัครเพศหญิงและเพศชายที ่   25 
      กลัวหกลมและไมกลัวหกลม  
ตารางที่ 8   ระยะจาํกัดการทรงตัวดานหลงัของอาสาสมคัรเพศหญิงและเพศชายที ่   25 
      กลัวหกลมและไมกลัวหกลม  
ตารางที่ 9   เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ biceps   32 
      femoris,gastrocnemius (medial head) และ rectus femoris  เมื่อ 
      สัมพนัธกบักลามเนื้อ tibialis  anterior หลังรบกวนสมดุลการทรงตัว 
      ในผูสูงอายุเพศชายและเพศหญงิ 
ตารางที่ 10 เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ biceps    34 
                 femoris, rectus femoris และ  tibialis  anterior เมื่อสัมพนัธกับกลามเนื้อ          
      gastrocnemius (medial head) หลงัรบกวนสมดุลการทรงตวัในผูสูงอาย ุ
                 เพศชายและเพศหญิง 
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รายการภาพประกอบ 
 
          หนา 
 
รูปที่ 1    ข้ันตอนการคัดกรองอาสาสมัคร        12 
รูปที่ 2    เครื่องวัดสมดุลรางกาย         13 
รูปที่ 3    การวัดระยะจาํกัดการทรงตวั        14 
รูปที่ 4    การติดขั้วบันทกึสัญญาณไฟฟากลามเนื้อที่ขาขางขวา     15 
รูปที่ 5    การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius(medial head),  28 
             rectus femoris, และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืน 
  ในเพศหญิงทีไ่มกลัวหกลม 
รูปที่ 6    การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius(medial head),   29 
             rectus femoris, และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืน 
  ในเพศหญิงทีก่ลัวหกลม 
รูปที่ 7    การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius(medial head),   30 
             rectus femoris, และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืน 
  ในเพศชายที่ไมกลัวหกลม 
รูปที่ 8    การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius(medial head),   31 
             rectus femoris, และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืน 
  ในเพศชายทีก่ลัวหกลม 
รูปที่ 9    กราฟแทงแสดงเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนือ้    33 
             ขาขางขวาเมื่อสัมพนัธกับกลามเนื้อ tibialis anterior 
รูปที่ 10  กราฟแทงแสดงเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนือ้      35 
             ขาขางขวาเมื่อสัมพนัธกับกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) 
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บทนํา  

 การหกลมในผูสูงอายุเปนปญหาสําคัญดานการสาธารณสุข  เนื่องจากเปนสาเหตุที่ทาํใหเกิดการ
บาดเจ็บและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจเสียชวีิตในเวลาตอมา การหกลมมักเกดิในผูที่มี
สุขภาพไมดีและมีความสามารถในการทาํงานนอยลง พบวาประมาณ 30 เปอรเซ็นตของผูสูงอายุทีม่ีอายุ
ต้ังแต 65 ปข้ึนไป เคยมีประสบการณการหกลมมากกวา 1 คร้ังตอป อัตราการเสียชีวิตจากการหกลมจะ
เพิ่มข้ึนเมื่ออาย ุ 75 ปข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญงิ ทุกเชื้อชาติและชาติพันธุ1,2,3,4  

 จากรายงานในประเทศสหรฐัอเมริกา พบวา การหกลมนําไปสูการบาดเจ็บภายนอก ประมาณ 24 
เปอรเซ็นตของผูที่มารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินไดรับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการหกลม และมักเกิดในเดก็
ที่อายุตํ่ากวา 5 ป และผูสูงอายทุี่มีอายุต้ังแต 65 ป การบาดเจ็บสวนมากที่เกิดจากการหกลม คือ 
กระดูกหกั โดยเฉพาะที่ขอตะโพก มีสาเหตุจากการหกลมถึง  95 เปอรเซ็นต5  และมักเกิดในผูสูงอายทุี่มี
อายุมากกวา 70 ป โดยเฉพาะในเพศหญิงพบขอตะโพกหักมากถงึ 75-80 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทยีบกับ
เด็กแลวผูสูงอายุทีห่กลม จะตองพกัรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลมากกวาเด็กถงึ 10 เทา ทําใหตองเสีย
คาใชจายในการดูแลและรักษาผูสูงอายทุี่ไดรับการบาดเจ็บเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่บาดเจ็บโดยเกิด
ภาวะกระดกูหกัสวนใหญไมสามารถกลับไปใชชีวิตหรือทาํงานไดตามปกติ  ทําใหความสามารถในการ
ทํางาน และคณุภาพชีวิตลดลง6 

 การหกลมในผูสูงอายุ 30 - 70 เปอรเซ็นต เกิดจากการเดนิสะดุดสิ่งของ หรือล่ืนลม กาวพลาดและ
มักเกิดขณะเดนิ เนื่องจากการเดินเปนกิจกรรมที่ทาํมากที่สุดในแตละวัน  แมวาผูสูงอายุจะเดินอยางอิสระ
แตความสามารถในการควบคุมสมดุลการทรงตัวนั้นลดลงทาํใหเมื่อล่ืนหรือสะดุดจะเกิดการหกลมไดงาย7 

 ผูสูงอายทุี่เคยหกลมจะขาดความมัน่ใจในการทาํกิจกรรมในแตละวนั  เรียกภาวะนี้วา “ภาวะความ
กลัวการหกลม”(fear of falling)8,9,10 ซึ่งทาํใหลดความสามารถของรางกายในการทํางาน ลดบทบาททาง
สังคม และนําไปสูความเสี่ยงตอการหกลมเพิ่มข้ึน 

ปจจัยทีท่ําใหเกิดการหกลม   

ปจจัยทีท่ําใหเกิดการหกลมในผูสูงอายุจะเพิ่มอัตราการหกลมในผูสูงอายุ 3  แบงเปน ปจจัยภายใน 
(Intrinsic Factor) และปจจยัภายนอก (Extrinsic Factor) ไดแก  

ปจจัยภายใน (Intrinsic Factor) เปนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา  ระบบกระดกูและกลามเนือ้ 
และทางจิตใจ   ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกายเมื่ออายุเพิ่มข้ึน สงผลใหผูสูงอายหุกลมได
งาย11,12,13   ไดแก อายทุี่เพิ่มข้ึน ประวติัการหกลมในอดีต การเจบ็ปวยเรื้อรัง การไดรับการรักษาทางยา 
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เชน ยากลอมประสาท ยาคลายเครียด มีความบกพรองในดานการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ระบบ
ประสาทรับความรูสึกบกพรอง รวมถึงการมองเห็นภาพที่ไมชัดเจน ภาวะความมึนงง ความบกพรอง
ทางการรับรู การเรียนรูและความเขาใจตอส่ิงแวดลอม ความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด  
ระบบประสาทและกลามเนือ้ ระบบกระดกู และปญหาของเทา  

 ปจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) จะเปนปฏิกิริยาของรางกายในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 
ซึ่งตองนํามาพิจารณาในการสรางโปรแกรมปองกันการหกลม14  ผูทีม่ีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาจะเกิด
การบาดเจ็บจากการหกลมนอยกวาผูที่กลัวหรือไมอยากเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีภาวะของกระดูกบาง หรือการ
ปองกนัตนเองไมใหหกลม  ผูสูงอายทุี่อยูเฉยๆ ไมคอยเคลื่อนไหว ไมแข็งแรง มีแนวโนมที่จะหกลม ผูสูงอายุ
มักจะเกิดการบาดเจ็บจากการหกลมเนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปนอนัตราย เชน บันไดหรอืพื้นที่ที่ไม
คุนเคยเมื่อออกจากบาน นอกจากนี้ ปจจัยภายนอกอืน่ๆ ไดแก แสงสวางไมเพียงพอ  ทางขึ้นบันไดที่ไม
ปลอดภัยหรือพื้นตางระดับ และพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสีย่ง6,14 

การตรวจประเมินผูสูงอายุที่หกลม 

 ผูสูงอายทุีห่กลมควรไดรับการตรวจประเมนิเพื่อหาสาเหตุของการหกลม และแนวทางในการแกไข
สาเหตุของการหกลมเพื่อปองกันไมใหเกดิการหกลมอีก การซักประวัติเปนสิง่จาํเปนในการหาสาเหตุของ
การหกลม และควรถามถึงกิจกรรมทีท่ํากอนและขณะลมลง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวหรือการทํางานที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทาง บริเวณทีห่กลม และ สภาพแวดลอม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปองกนั  

 การทดสอบการทรงตัวเบื้องตนจะดูความสามารถเคลื่อนไหว และความสามารถในการเคลื่อนยาย
ตนเองไดอยางปลอดภัยไปยังที่ตางๆ เชน การนั่ง การลุกขึ้นยนืจากเกาอี้ การยืน การเอื้อมมือมาดานหนา
ขณะยืน การเดินอยางอิสระ และการหมนุตัว 360 องศา 6   

 การทดสอบทีน่ิยมใช คือ การยืนบนขาขางเดียวเปนระยะเวลา 5 วนิาที (one leg balance) โดย
ใหผูถูกทดสอบเลือกขาขางที่ถนัด  การยนืนัน้ตองใหงอขอเขาของขาดานตรงขามขึน้และเทาตองพนพื้น ให
ทรงตัวในทานีน้านที่สุดเทาที่จะทําได การทดสอบนี้สามารถคาดเดาถึงแนวโนมของการเกิดการหกลมได 6   

 การทดสอบดวยวธิีอ่ืนเชนแบบทดสอบ timed “Up & Go”15และ “Get-Up and Go”16  โดยเปน
การประเมนิการเดินและการทรงตัว  

 แบบทดสอบ  timed "Up & Go"15 ทดสอบโดยใหผูปวยลกุขึ้นจากเกาอีน้ั่งมาตรฐานมทีี่พกัแขน ให
เดินเปนระยะทาง 3 เมตร  แลวหมนุตัวเดนิกลับมานัง่ที่เกาอี้ โดยผูถูกทดสอบใสรองเทาที่ใชเดินปกติในแต
ละวัน  อาจใชเครื่องชวยเดนิถาจําเปน เชน ไมเทา แตตองเดินดวยตนเองโดยไมมีคนชวย  ผูทดสอบจะ



                                                                                                                                                                            3                       
  

บันทกึเวลาที่ใชในการทดสอบ  ถาเวลาในการทดสอบเกนิกวาหรือ เทากับ 30 วนิาที แสดงวาผูถกูทดสอบ
มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว หรือตองการความชวยเหลือ และมีความเสี่ยงตอการหกลม  

 แบบทดสอบ  "Get-Up and Go"16 ทดสอบโดยใหผูถกูทดสอบนัง่บนเกาอี้มาตรฐานไมมีทีพ่ักแขน 
เกาอี้วางหางจากผนงัหอง 3 เมตร ผูถูกทดสอบยืนขึ้นและเดินไปที่ผนงัหอง อาจใชเครื่องชวยเดนิถาจําเปน  
หมุนตวักลับโดยไมสัมผัสผนังหอง เดนิกลับมานั่งเกาอี้ การทดสอบนี้ไมตองจับเวลา ผูทดสอบสังเกต
ความสามารถในการทรงตัวและการเดิน 

คําจํากัดความของคําวา “หกลม” 17,18 

 คําจัดความของคําวา “หกลม” ในทางงานวิจยั หมายถงึ ภาวะที่ผูสูงอายุลมลงไปสูพื้น หรือพบวา
นอนอยูทีพ่ื้น หรือเปนภาวะที่ลมไปกระแทกกับวัสดุอุปกรณที่อยูในบริเวณนัน้ เชน เกาอี้ เคานเตอร แลว
ตองพยายามดึงตัวกลับมาเพื่อการทรงตัว 17   งานวิจยัสวนใหญจะทําการรบกวนสมดุลการทรงตัวโดยไป
รบกวนฐานที่รองรับน้ําหนักขณะยืน  กรณีนีก้ารหกลมหรือการสูญเสียการทรงตัวจะหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของจุดศูนยกลางมวล (center of mass) ออกมานอกฐานที่รองรับน้ําหนัก
ของรางกาย หรือในทางคลินิกอาจใหคําจํากัดความของการหกลมวา เปนการหลุดจากฐานที่รับน้ําหนกั
ของรางกายโดยไมไดต้ังใจ   คําจาํกัดความนี้ไมไดหมายถงึ ขณะยนืเทานั้น แตรวมถงึขณะลุกขึ้นยืนจาก
เกาอี้แลวเกิดภาวะหงายหลงัลงมานัง่บนเกาอี้โดยไมไดต้ังใจ หรือเซไปกระแทกกับผนังหอง   ในป 1987 
คณะทํางานเกี่ยวกับการปองกันการหกลมในผูสูงอายุของ Kellogg International ใหคําจํากดัความของ
การหกลมวา “การลมลงสูพืน้หรือระดับตํ่ากวาโดยไมไดต้ังใจที่ไมไดเกิดจากแรงกระแทกอยางแรง ภาวะไม
รูสติ ภาวะออนแรงทนัททีนัใดจากโรคภาวะหลอดเลือดในสมองและโรคลมชัก”18  คําจํากัดความนี้เหมาะ
กับการศึกษาการหกลมทีม่ปีจจัยเสี่ยงจากความบกพรองของระบบประสาทการรับรูและการเคลื่อนไหว 
และควบคุมการทรงตัว    

คําจํากัดความของ “การทรงตัว”  

 การทรงตวั หมายถงึ ความสามารถในการรักษาจุดศูนยกลางมวลของรางกายใหคงอยูบนฐานที่
รองรับรางกาย17  การทรงตัวที่ดีเกิดจากการทาํงานหลายระบบของรางกายที่ใหขอมูลสูระบบประสาทที่
ถูกตอง สมองจะรับขอมูลทีส่งมาจากสวนตางๆ ของรางกาย เชน ตา หูชั้นใน ขอตอ กลามเนื้อ และผิวหนงั 
เพื่อรวบรวม ประเมินและประมวลขอมูล  แลวจงึกําหนดใหรางกายปรับสมดุลการทรงตัว   นอกจากการ
ทํางานของระบบตางๆ ของรางกายแลว มีปจจยัอื่นทีเ่ขามาเกี่ยวของกับการทรงตวั คือ ภาวะความกลวั
การหกลม การไดรับหรือการใชยา  และความผิดปกติของรางกาย  ความเสื่อมของรางกาย  
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การควบคุมการทรงตวั 

 จากแนวคิดเรื่อง การควบคมุการเคลื่อนไหว17    ระบบประสาทจะมีโปรแกรมในการควบคุมการ
เคลื่อนไหวที่สามารถนํามาใชไดทันท ี ระบบประสาทสวนกลางจะทําหนาทีเ่ชื่อมโยงสวนตางๆ ของรางกาย
ใหทาํงานตอสภาวะตางๆ   เปนการทํางานของกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบทีส่มองไดจดจําจากการ
ทํางานที่ผานมา และเปนการทาํงานซ้าํๆ จนเกิดเปนรูปแบบเดิมๆ ที่เรียกวา รูปแบบการเคลื่อนไหว   
ข้ันตอนการทาํงานจะเกิดการตอบสนองแบบอัตโนมัติเปนการเคลื่อนไหวออกมาทาํใหสามารถทรงตัวอยู
ได  ระบบประสาทสวนกลางจงึไมตองทาํงานเสมอไปเมื่อเสียการทรงตัว การทาํงานเพื่อรักษาสมดุลของ
รางกายขณะยืน เปนการทาํงานของขอเทา ขอตะโพก และการกาวเทาออกไปเพื่อสรางฐานรองรบัน้ําหนกั
ใหม  

 งานวิจยัเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงการควบคุมการทรงตัวจะศึกษา  

1. สัญญาณไฟฟากลามเนื้อ(Electromyogram;EMG)  เพื่อบันทึกการทํางานของกลามเนื้อที่
ควบคุมการทรงตัวเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงสมดุล  

2. รูปแบบการเคลื่อนไหว(kinematics)  การเปลี่ยนแปลงของจุดศูนยกลางมวล(center of 
mass; COM) และมุมที่เปลีย่นไปขณะรกัษาสมดุลการทรงตัว 

3. แรงกระทาํ แรงที่เกิดขึน้ ทศิทางของแรง(kinetics) เพือ่ปรับตัวใหทรงตัวอยูไดเมื่อถูกรบกวน
การทรงตวั  

 การเปลี่ยนแปลงเหลานีม้ีความสัมพันธตอการหกลมในผูสูงอาย ุ   Woollacott  และคณะ19 ได
ทําการศึกษาถึงความสัมพนัธของอายุกบัลําดับการทาํงานของกลามเนื้อเมื่อเสยีสมดุลการทรงตัวขณะยืน 
พบวา กลามเนื้อทีถู่กกระตุนใหเกิดการหดตัวกอน คือ กลามเนื้อที่ควบคุมขอเทา และกลามเนื้อที่อยู
สวนบนจะทํางานตามมา   พบวาผูสูงอายุมีการตอบสนองของกลามเนื้อที่ใชการกระดกขอเทาชากวาผูที่
อยูในวยัหนุมสาว  เมื่อถูกรบกวนใหเสียสมดุลการทรงตัวทางดานหนา19,20  และกลามเนื้อขาทอนบนจะ
ทํางานกอนกลามเนื้อขาทอนลาง  โดยเฉพาะในผูที่มคีวามผิดปกตขิองระบบประสาทสวนกลาง21 และ
พบวามีการทาํงานของกลามเนื้อที่ควบคมุขอทั้ง  2 ดานพรอมกันมากกวาในผูทีอ่ายุนอยกวา จะเหน็วา
ผูสูงอายุจะเกดิภาวะการเกร็ง(stiffness) ของขอเขาและขอเทามากกวาผูที่อายนุอยกวาในการรักษาการ
ทรงตัวเมื่อถูกรบกวนสมดุล 

 กรณีที่ผูสูงอายุมีพยาธิสภาพที่ขอเทา  กลามเนื้อที่ควบคุมการทาํงานของขอเทาออนแรงหรือภาวะ
ที่มีการสูญเสยีการรับความรูสึกที่บริเวณสวนปลาย  ผูสูงอายจุะใชการทาํงานของขอตะโพกมากกวาขอ
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เทาเพื่อรักษาสมดุลการทรงตัว22,23   นอกจากนี้ การลื่นลมบนพืน้ลืน่  พื้นเปยกน้ํา  กลามเนื้อของขอตะโพก
จะทาํงานเนื่องจากตองใชแรงเพิ่มข้ึนในการทรงตัว 

 ขณะที่ขอตะโพกทํางาน กลามเนื้อ tibialis anterior และกลามเนื้อ gastrocnemius จะไมทํางาน  
ดังนัน้ ถาใชขอตะโพกในการรักษาสมดุล บทบาทการทํางานของขอเทาจะลดลง  อาจเกิดจากความ
ยืดหยุนและความแข็งแรงของขอเทาไมเพยีงพอตอการทํางาน17    

 การเสียสมดุลไปดานหนาจะเปนสาเหตทุีท่ําใหเกิดการเซไปดานหลงั พบวา ผูสูงอายุที่ปญหาดาน
การทรงตวัจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อชากวาผูทีม่ีการทรงตัวระดับปกต1ิ7,20    
ผูสูงอายุจะมกีารเปลี่ยนแปลงระบบประสาทยนตทําใหมีผลกระทบตอการทรงตวั จึงไมสามารถรักษา
สมดุลการทรงตัวไวได การเปลี่ยนแปลงนัน้ ไดแก กลามเนื้อออนแรง มีความบกพรองของระบบการทํางาน
ของกลามเนื้อที่ควบคุมขอตอ และมีความสามารถจํากดัในการรักษาสมดุลการทรงตัวเมื่อสภาพแวดลอม
เปลี่ยนไป แตถามีแรงกระทาํจากภายนอกมารบกวนอยางรวดเร็วและรุนแรง ทําใหเสียสมดุลและหลุดจาก
ฐานรองรับ รางกายจะใชการกาวเทาออกไปหรือกระโดดเพื่อสรางฐานรองรับใหม   

ระบบประสาทรับความรูสกึกับการทรงตัว 

 ประสาทรับความรูสึกประกอบไปดวย ตา หู และองคประกอบของเวสติบิวลาร (หูชัน้ใน) การรับรู
ของขอตอและการสัมผัส  การรับรส การดมกลิ่น   

 ระบบประสาทรับความรูสึกที่เกีย่วของหรือมีบทบาทสาํคัญตอการทรงตัว คือ การมองเหน็ ระบบ 
เวสติบิวลาร ระบบกายสัมผัส  การที่มนุษยเราใชระบบตางๆ มาทํางานรวมกนัจะทําใหสามารถเรียนรูและ
ปรับตัวไดอยางรวดเร็วในการรกัษาสมดุลและเคลื่อนไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ17   

 ประสาทรับความรูสึกสงขอมลูมายงัระบบประสาทสวนกลางเพื่อดําเนินการใหรางกายทําการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบที่เหมาะสม โดยประเมินถึงน้ําหนกั แรงทีถู่กกระทํา  

ระบบการมองเห็นตอการทรงตัว 

 การมองเหน็เปนสวนที่สําคญัของการทรงตัวของมนษุย รับขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของการ
เคลื่อนไหวของรางกายกับส่ิงแวดลอมรอบกาย ทําใหเราแยกแยะสิง่ตางๆ ที่อยูรอบตัว  เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจวาควรเคลื่อนไหวในรูปแบบใด และใหขอมูลความสัมพันธของสิ่งตางๆ รอบตัว เมื่อใชระบบการ
มองเหน็รับขอมูลทําใหสามารถบอกตําแหนงของรางกายที่สัมพนัธตอส่ิงแวดลอมได  นอกจากนี ้ระบบการ
มองเหน็จะรับขอมูลของการทํางานของขอตอ สงไปยังระบบประสาทสวนกลาง17 
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 ในผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตาทาํใหแสงผานมายงัจอตาไดนอยลง ดังนั้น เมือ่
อายุมากขึ้นจงึตองการแสงสวางในการมองมากขึ้น มองเห็นภาพไดไมชัดเจน  อาจเกิดจากภาวะตอกระจก 
ตอหิน  เนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยงทีจ่อตาหรือมีโรคทางระบบประสาท  ซึ่งปญหาทางสายตานัน้มีผล
ตอความสามารถในการทรงตัว17  

ระบบเวสติบิวลารตอการทรงตัว 

 ระบบเวสติบิวลารจะทาํงานเมื่อรับขอมูลทีเ่กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสวนตางๆ ของรางกาย
หรือการเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับแรงดึงดูดของโลก เปนความเรงเชงิเสนและเชงิมมุของศีรษะ  เปนตวั
เชื่อมโยงระบบการรับรูทั้งการมองเห็นและการสัมผัส การรับรูของขอตอ  ระบบเวสติบิวลารทาํงานรวมกับ 
ระบบการมองเห็น เพื่อที่จะใหสายตาอยูกบัที่ขณะเดิน ถามีความผิดปกตขิองระบบเวสติบิวลาร จะทาํให
เกิด อาการวิงเวียน และไมสามารถทรงตัวอยูได ทําใหมีผลตอการทาํงานของระบบประสาทในการให
ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธกับส่ิงรอบขางและตําแหนงของรางกาย  

 ระบบเวสติบิวลารจะลดความสามารถในการทํางานลง  เนื่องจากมกีารลดลงของ vestibular hair 
และเซลลประสาทถงึ 40 เปอรเซ็นตเมื่ออายุ 70 ปข้ึนไป24 ระบบนี้มีความสําคัญตอการทรงตัวมาก 
โดยเฉพาะเมือ่ระบบการมองเหน็และการรับรูของขอตอเกิดใหขอมูลทีขั่ดแยงกัน จึงทาํใหผูสูงอายทุี่มี
ปญหาของระบบนี้ไมสามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่สายตาและระบบการรับรูของขอตอเกิดใหขอมูล
ที่ขัดแยงกนัทาํใหการปรับตัวเมื่อเสียสมดุลจึงไมปกต1ิ7 

ระบบกายสมัผัสตอการทรงตัว 

 ระบบกายสมัผัสประกอบดวย การสัมผัสและการรับรูของขอตอ ขอมูลที่ไดมีสําคัญตอระบบ
ประสาทมาก  เนื่องจากบอกถึงตาํแหนงของรางกาย  การรับรูของการสัมผัสและขอตอนี้จะทาํใหกลามเนื้อ
ปรับตัวหรือทาํงานไดอยางอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุลของรางกายไมใหลม 

 ระดับการรับรูการสั่นสะเทือน ที่นิว้หวัแมเทาลดลงถึง 3 เทาเมื่ออายุ 90 ปข้ึนไป17 การลดลงนี้เกดิ
ในสวนของรยางคขามากกวาแขน และมีผูสูงอายจุํานวนไมนอยที่ไมสามารถบอกความรูสึกของการ
ส่ันสะเทือนทีข่อเทาได  สําหรับการรับรูของการสัมผัสจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น25 โดยมีการลดลงของการ
สัมผัสละเอียด การรับรูแรงกด และการสัน่สะเทือน  เมื่ออายุมากขึ้น  Meissner end organ และ Pacinian 
corpuscles  จะลดความสามารถในการรับความรูสึก  สาเหตทุี่ความสามารถในการทาํงานลดลงอาจมา
จากจาํนวนประสาทรับความรูสึกที่ลดลง   พบวามีการลดลงถึง 30 เปอรเซ็นตของใยประสาทรับความรูสึก
สวนปลายทําใหเกิดภาวะโรคระบบประสาทสวนปลาย  และมีผลกระทบตอระบบรับความรูสึกอืน่ๆ เชน
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ระบบการมองเห็น และระบบเวสติบิวลาร และเวลาเริม่ตนของการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟากลามเนื้อ
จะชากวาคนปกต2ิ6  

 เมื่อมีความบกพรองของระบบการมองเหน็ ระบบเวสตบิิวลาร และ/หรือ ระบบกายสัมผัส จะมี
ผลกระทบตอการทรงตวั  การสูญเสียการทรงตัวนั้นมีสาเหตหุลายประการ เชน การที่ระบบประสาทถกู
ทําลาย จาํนวนและความรนุแรงของประสาทรับความรูสึกที่สูญเสียไป และความสามารถของสวนการรับ
ความรูสึกที่สามารถทดแทนได  

 ระดับความบกพรองของการทรงตัวที่เกิดจากการสูญเสยีความรูสึกขึน้กับโครงสรางและความ
รุนแรงของระบบประสาททีม่ีพยาธิสภาพ  กรณีที่มคีวามบกพรองของสายตาจากโรคหลอดเลือดในสมอง
หรือตอกระจก จะใชขอมูลจากระบบกายสัมผัสและระบบเวสติบิวลารเพื่อรักษาการทรงตัวไว  กรณีนี้การ
เลือกใชอุปกรณชวย ราวเกาะเดิน หรือแสงสวางที่เพยีงพอเปนสิ่งจําเปน 

 ถาระบบเวสติบิวลารผิดปกติหรือถูกทาํลายจะเกิดภาวะวิงเวียนศีรษะ มองภาพไมชัดได ทําใหมี
ความบกพรองตอการทรงตวัและการควบคุมการทรงตัวอยางรนุแรง 17  

 ระบบประสาทมีความสามารถในการนาํสวนตางๆ มาทดแทนเมื่อมีความบกพรองของรางกาย
เกิดขึ้น สมองไมไดเลือกหรือเลือกวิธทีี่ดีทีสุ่ดในการทาํงานทดแทน ในกรณีที่เลือกอาจเลือกวธิีทีเ่ร็วที่สุดมา
ใชเพื่อใหรางกายทาํงานตอไปได   

การทรงตัวในผูสูงอายุ  

 เมื่ออายุมากขึน้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกายมากมาย17  เชน การเดินชาลง ความแขง็แรง
ของกลามเนื้อขาลดลง และชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอลดลง  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เชนปญหาทาง
สายตา  ไดแก ความสามารถในการมองเห็นลดนอยลงทั้งดานความชัดเจน การมองใกลไกล ลานสายตา 
การปรับของสายตาเมื่อมองในที่มืดและสวาง ซึง่จะตองไดรับการตรวจประเมินจากจักษุแพทย 

 ความสัมพันธของการทรงตัวกับอายุนัน้เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในระบบของรางกาย 
เชน การเปลีย่นแปลงทางระบบประสาทที่ทาํใหตอบสนองชาลงเมื่อสูญเสียการทรงตวั ประสิทธิภาพของ
การทาํงานตานกับแรงดึงดูดของโลกลดลง มีการเปลีย่นแปลงทางกระดูกและขอตอทําใหลดการทํางาน
ของขอเทา นําไปสูการใชขอตะโพกและการกาวเทาออกไปมากขึน้เพือ่รักษาการทรงตัวไมใหลมลง ภาวะ
กลัวการหกลม การรับความรูสึกทีเ่ปลี่ยนไปหรือผิดปกติ และการลดลงของความสามารถในการทํางาน
ของระบบเวสติบิวลาร17  
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 จากรายงานการศึกษาลกัษณะการเดินในผูสูงอาย2ุ7,28  พบวาผูสูงอายุที่มีประวัติหกลมนัน้ชวงกาว
เดินแคบและสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับผูทีอ่ายุนอยกวา   ซึง่เชื่อวาเกิดจากการที่ผูสูงอายุใชฐานรองรับ
น้ําหนกัที่แคบเนื่องจากไปลดการเคลื่อนของจุดศูนยกลางมวลตามแรงดึงดูดของโลกในทิศทางดานขาง
ลําตัวเพื่อไมใหเกิดการเซ และการที่ไปลดฐานรองรับน้ําหนกัทาํใหลดความสามารถในการกางขาขณะเดิน7  

ระบบกระดูกและกลามเนือ้  

ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  

  จากงานวิจยัพบวา ความแข็งแรงหรอืแรงที่เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อจะลดลงเมื่ออายุ
เพิ่มข้ึน  พบวาความแข็งแรงกลามเนื้อขาอาจลดลงถงึ 40 เปอรเซ็นต จากชวงอาย ุ 30 ถึง 80ป29  ความ
ทนทานของกลามเนื้อในการหดตัวตอเนื่องที่ระดับรองสงูสุด(submaximum contraction)  จะลดลงเมื่อ
อายุเพิ่มข้ึน   อยางไรก็ตาม ความทนทานในการทํางานนั้นลดลงชาหรือนอยกวาความแข็งแรง  เมื่ออายุ
มากขึ้นขนาดของกลามเนื้อจะเล็กลงและปริมาณกลามเนื้อลดลง  กลามเนื้อขาจะลดมากกวากลามเนื้อ
แขน   เมื่อเซลลกลามเนื้อตายจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพนัและไขมันเขามาทดแทน  นอกจากนี ้  พบวามกีาร
หายไปของเสนใยกลามเนื้อ  Type II ชนดิหดตัวเร็ว จะลดลงหรือหายไปเร็วกวา Type I  และจํานวนหนวย
ยนตจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มข้ึน เนื่องจากมกีารลดลงของเสนใยมยัอีลินขนาดเล็กและใหญ17    

 การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อลายมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของมนุษยในการทํา
การเคลื่อนไหว  พบวา ความสามารถหดตัวสูงสุดลดลง กลามเนื้อออนลาเร็วขึน้ ความไวของการหดตัวชา
ลง และพบวา การหดตัวแบบ concentric มีผลกระทบจากอายุที่เพิ่มข้ึนเชนกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบประสาทและกลามเนือ้มากกวาการเปลี่ยนแปลงการหดตัวแบบ eccentric  ใยกลามเนื้อทีห่ดตัวเร็ว
มีผลกระทบมากกวากลามเนื้อทีห่ดตัวชา 

ชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอ  

 มีการลดลงของชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอและมีการลดลงของความยืดหยุนของกระดูกสนั
หลังในผูสูงอายุทําใหลักษณะทาทางเปลีย่นไปเปนการยนืหลงัคอม ศีรษะยื่นไปดานหนา17,20  ทาํใหมกีาร
เปลี่ยนแปลงของแนวโครงสรางของทาทาง  การปรับเปลี่ยนตาํแหนงของจุดศนูยกลางมวลในแนวดิง่มา
ดานหลังทางสนเทา นอกจากนี ้ ภาวะขอเสื่อมก็ทาํใหชวงองศาการเคลื่อนไหวลดลง และถามีการเจ็บหรือ
ปวดในบริเวณตางๆ จะทาํใหชวงองศาการเคลื่อนไหวลดลง22  
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เพศและความสามารถในการทรงตัว 

 ลักษณะของรางกายที่แตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย เชน ความสูงอาจทําใหเพศชายมี
ความสามารถในการควบคุมการทรงตวัทีน่อยกวาเพศหญิง30  ซึ่งอาจเปนปจจยัทาํใหการทรงตวัแตกตาง
กันในเพศหญิงและเพศชาย เนื่องมาจากความแตกตางทางโครงสราง  พบวามีความแตกตางระหวางเพศ
ในการเคลื่อนตัวและความเร็วของการควบคุม31,32   จากการศึกษาของ Ekhdahl และคณะ พบวาเพศหญงิ
มีความมั่นคงมากกวาเพศชาย31 อยางไรก็ตาม มีการศึกษาที่กลาววาเพศหญงิมคีวามมัน่คงนอยกวาเพศ
ชาย33 

แนวคิดโดยยอของความสาํคัญหรือเหตุผลของการศึกษาวิจยั 
 การหกลมเปนปญหาที่พบบอยในผูสูงอาย3ุ4,35  และเปนสาเหตุทีท่ําใหเกิดการบาดเจ็บเฉียบพลนั 
โดยเฉพาะการหักของกระดกูในสวนตางๆ ของรางกาย เชน ขอตะโพก หรือขอมือ เปนตน ปจจัยที่สงผลให
หกลมในผูสูงอาย ุ โดยเฉพาะกรณีทีท่าํใหรางกายเสียสมดุลการทรงตัวมีหลายประการซึง่เปนปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก  ปจจยัภายในเกิดจากภาวะโรคตางๆ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบ
ประสาท การเปนลมลมลง หรือภาวะการเสียสมดุลการทรงตัวซึ่งอาจมาจากความผิดปกติของรางกาย 
หรือกรณีที่อายุเพิ่มมากขึน้ สวนปจจยัภายนอกเกิดจากสภาวะแวดลอมที่อาศัยอยู  

ปจจุบันประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยมีจํานวนเพิม่ข้ึนเนื่องจากโครงสรางของสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงและวิทยาการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ดีข้ึน36 จากการศึกษาประชากรผูสูงอายุใน
ประเทศไทยเมื่อ ป ค.ศ. 1999  พบวามีจาํนวน 5.2 ลานคน โดยจะเพิ่มข้ึนเปน 5.6 ลานคนในป ค.ศ. 2000 
และ ในป ค.ศ. 2010 จะเพิม่ข้ึนเปน 7.4 ลานคน จนถงึป ค.ศ. 2025 จะมีผูสูงอายถุึง 13.9 ลานคน โดยจะ
เปนหญงิมากกวาชาย และผูสูงอายุทีอ่ยูตามลําพังในทีพ่ักอาศัยมจีํานวนเพิ่มข้ึนตามลําดับ เนื่องจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และมีจํานวนไมนอยที่ไดรับอุบัติเหตุรุนแรงขณะอยูลําพังและอาจเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตตามมา ซึง่พบวาผูสูงอายทุี่มีอายุมากกวา 70 ปเสียชวีิตจากอุบัติเหตกุารหกลม37 
อุบัติการณการหกลมข้ึนกับสภาพทางรางกายและสภาวะแวดลอมของแตละบุคคล  ผูสูงอายุจะเสี่ยงตอ
อุบัติเหตุการหกลมมากขึ้น เนื่องจากมีขอจํากัดในการทาํงานและการชวยเหลือตนเอง และมักดาํเนนิชีวิต
ดวยการพึ่งพาผูที่แข็งแรงกวา เชน ลูก หลาน ผูใกลชิดหรือผูดูแล จากงานวิจัยพบวาแมผูสูงอายจุะอยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแลวก็ตาม อุบัติการณของการหกลมยงัเพิ่มข้ึน จากขอมูลนี้เปนแนวทางที่บอก
ไดวาปญหานัน้อาจมาจากสภาพรางกายที่เสื่อมลงตามอายุเชนมีความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง โดย 
เฉพาะกลามเนื้อขอตะโพก ขอเขาและขอเทา ซึง่นําไปสูปญหาการควบคุมการทรงตัว การเดินที่ผิดปกต ิ 
ทั้งนี้เพราะการควบคุมการทรงตัวที่ดีนัน้เกิดจากการทาํงานทีม่ีประสิทธิภาพของระบบกระดูกและ
กลามเนื้อและระบบประสาท17  
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นอกจากนี ้ มรีายงานวาความกลวัการหกลม (Fear of falling) เปนสาเหตุสําคัญของ Post-fall 
syndrome10 และอาจเกิดขึน้ไดเองโดยที่ไมเคยหกลมเลย เปนสาเหตุที่ทาํใหผูสูงอายุขาดความสามารถใน
การรักษาภาวะสมดุลขณะทรงตัว   อยางไรก็ตาม มีรายงานวาประมาณ 50 เปอรเซ็นตของผูสูงอายุจะเกิด
ความกลวัการหกลมหลังจากที่ไดหกลมมาแลว และผลที่ตามมาจากความกลัวการหกลม คือ ลดการ
เคลื่อนไหวเพือ่ลดปจจัยเสี่ยงตอการหกลม สงผลใหกลามเนื้อฝอลีบและประสิทธิภาพในการทาํงาน
นอยลง และมผีลตอคุณภาพชีวิต เชน ลดบทบาทในสงัคม หรือ ลดกิจกรรมยามวาง38 และจากการสํารวจ
ของ Makiและคณะ พบวาผูสูงอายุที่มีภาวะความกลวัการหกลมมีแนวโนมที่จะเกิดการหกลมสูงกวา
ผูสูงอายทุี่ไมกลัวการหกลม39  จะเหน็ไดวาความกลวัการหกลมมีอิทธพิลตอการทรงตวัในทายนื  

จากขอมูลดังกลาวขางตนเปนสาเหตุนาํไปสูการศึกษาเรื่องการทรงตัวและการหกลมในผูสูงอายุ 
โดยนาํภาวะความกลัวการหกลมมาพิจารณา เนื่องจากความกลัวการหกลมนาํไปสูความไมมัน่ใจและลด
การเคลื่อนไหวเปนผลทําใหตองพึ่งพาผูอ่ืน ซึง่ขอมูลที่ไดจากการวจิัยในครั้งนี้สามารถเปนแนวทางในการ
ลดความเสี่ยงของการหกลมในผูสูงอายุและเปนขอมูลทีจ่ะทาํใหผูสูงอายุมีคุณภาพการดําเนินชวีติที่ดีและ
ไดมาตรฐาน  

 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางความกลัวการหกลมกับการทรงตวัในผูสูงอาย ุ
2. เพื่อศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอาย ุ
3. เพื่อศึกษาถงึอิทธิพลความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ควบคุมขอเขาและขอเทากับการทรงตัวและ

อุบัติการณการหกลม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
1. เพื่อหาแนวทางในการปองกนัหรอืลดอุบัติการณการหกลมในผูสูงอาย ุ
2. ใชเปนขอมูลในการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 
แนวทางการดําเนินการวจิัย 
ขอบเขตของการวิจัย/พื้นที่ศึกษา ทําการศึกษาถึงความสัมพนัธของความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ในทายนืกับการทรงตัวในผูสูงอายทุั้งเพศชายและเพศหญิงที่กลวัและไมกลัวการหกลมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (นนทบุรี ปทมุธานี นครปฐม สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครนายก) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ลักษณะอาสาสมัคร 

อาสาสมัครผูสูงอาย ุ(อายุระหวาง 65 – 80 ป) สุขภาพดี อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จํานวนเพศละ 30 คน โดยคัดกรองจากผูสูงอาย ุ380 คน (เพศชาย 143 คน เพศหญิง 237 
คน) ซึ่งทัง้หมดจะถูกทําการซักประวัติทัว่ไป และประวัติการหกลมใน 6 เดือนที่ผานมา ตรวจสุขภาพ
รางกายเบื้องตน เชน อัตราการหายใจ ระดับความดนัโลหิต น้าํหนัก สวนสงู ประเมินการใชชวีิตในแตละ
วัน โดยใชแบบสอบถามดัชนีบารเทลเอดแีอล แตละเพศแบงเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน คือ กลุมที่กลัวการ
หกลม (fear of falling group) และกลุมที่ไมกลวัการหกลม (no fear of falling group) โดยวธิีการของ 
Modified Falls Efficacy Scale (MFES)8 และจับคูใหอาสาสมัครทัง้ 2 กลุมมี อายุ สวนสูง มวลน้ําหนกั
และการใชชีวติในแตละวัน (age, body height and mass, and physical activity) ใกลเคียงกนั หลังจาก
นั้นวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ควบคุมขอเขาและขอเทา ชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอขาขวา 
ความสามารถในการทรงตัวเบื้องตน โดยการใหยนืหลับตา ยืนบนขาขางเดียว และยืนโดยเทาขางหนึง่อยู
ดานหนาเทาอกีขางหนึง่ อาสาสมัครทีเ่ขารวมการวิจยัครั้งนี้ไมมีอาการของกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคทางระบบประสาท และสามารถเดินไดอยางอิสระ อาสาสมัครไดรับการอธิบายถึงขัน้ตอนและ
ความปลอดภยัของการวิจัย และอาสาสมคัรไดใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร ข้ันตอนการคัดกรอง
อาสาสมัครแสดงใน รูปที ่ 1 การวจิยันี้ไดผานการพิจารณาการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนษุยและการใชสัตวทดลองในการวิจัย กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 
เครื่องมือวิจยั  
การวิจยัครั้งนีเ้ปนการศึกษาถึงความสัมพนัธระหวางผลของความกลัวการหกลมกับความสามารถ

ในการรักษาสมดุลการทรงตัวในทายนื อุปกรณทีใ่ชประกอบดวยเครื่องวัดสมดุลรางกาย (Balance 
system;Balance Master ®,NeuroCom® International, Inc. Clackamas, OR, USA) และซอฟแวร 
เวอรชั่น 8.0 ที่มีแผนวัดแรงปฏิกิริยาแบบคู (dual forceplate) ที่อยูใตฐานสาํหรับยืน (platform) (รูปที่ 2)  
เพื่อบันทึกคาจุดศูนยกลางแรงกดที่เทา (center of pressure; COP) ขณะเสียสมดุลที่เกิดเอง 
(spontaneous – sway test)  โดยใหโนมตัวไปดานหนาและเอนตวัมาดานหลัง และบันทกึคาระดับการ
ทรงตัวในผูสูงอาย ุ จากการเปลี่ยนแปลงจดุศูนยกลางของแรงกดที่เทา (center of pressure) ซึง่เปนคาที่
ไดจากการวัดระยะจํากัดการทรงตัว (Limits of Stability) ทางดานหนาและดานหลัง   และใชเครื่องวัด
สัญญาณไฟฟาของกลามเนือ้ (electromyogram recorder; Muscle tester model ME3000P8, Mega 
Electronics Ltd. Kuopio, Finland) ซึ่งมีซอฟแวร MegaWin 700046 เวอรชั่น  2.0 เพื่อบันทึกเวลาเริ่มตน
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (onset  time, sec) และลําดับการทํางานของกลามเนื้อ 
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rectus femoris, biceps femoris, tibialis anterior  และ gastrocnemius (medial head) ของขาขางขวา 
ขณะทําใหเสียสมดุล (induced – sway test) ในทายืน โดยติดขั้วบันทึกสัญญาณไฟฟากลามเนือ้ (Blue 
sensor®, Ambu, Denmark) ที่ผิวหนงับริเวณ motor point ของกลามเนื้อทัง้ 4 มัด ขอมูลทั้งหมดถกู
บันทกึไวในคอมพิวเตอรและนํามาวิเคราะหเวลาเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแต
ละมัด  
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รูปที่ 1   ข้ันตอนการคัดกรองอาสาสมัคร 
 
 

 

ประชากรผูสูงอายุ 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

กลุมอาสาสมัครผูสูงอาย ุ
(380 คน) 

กลัวหกลม 
(21 คน) 

ไมกลัวหกลม 
(122 คน) 

ไมกลัวหกลม  
(201 คน) 

กลัวหกลม 
(36 คน) 

เพศหญิง 
(237 คน) 

เพศชาย 
(143 คน) 

กลัวหกลม 
(15 คน) 

ไมกลัวหกลม 
(15 คน) 

กลัวหกลม 
(15 คน) 

ไมกลัวหกลม  
(15 คน) 

ตรวจประเมินความสามารถในการใชชีวิตประจําวัน 
และภาวะความกลวัการหกลม 

วัดความแข็งแรงของกลามเน้ือ  ระยะจํากัดในการทรงตัว และสัญญาณไฟฟากลามเน้ือ ขณะถูกรบกวนการทรงตัว 
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รูปที่ 2  เครื่องวัดสมดุลรางกาย (Balance system;Balance Master ®, 
     NeuroCom® International, Inc. Clackamas, OR, USA) 

 
วิธีการวิจัย  

 อาสาสมัครยนืทรงตัวบนฐานสาํหรับยนืของเครื่องวัดสมดุลรางกายโดยไมใสรองเทา และใหเทา 2 
ขางวางขนานกัน โดยความหางเทากับชวงกวางระหวางขอตะโพกของอาสาสมัคร และทําการวัดจุด
ศูนยกลางของแรงกดที่เทา โดยการวัดระยะจํากัดการทรงตัว ในขณะที่อาสาสมัครโนมตัวไปทางดานหนา
และดานหลังใหมากที่สุด  โดยอาสาสมัครตองพยายามรักษาสมดุลใหอยูในชวงของจุดศนูยกลางของแรง
กดที่เทา ทัง้ 2 ดานโดยที่ฝาเทาวางอยูบนแทนรับแรงกดตลอดเวลา (รูปที่ 3)  แลวจึงบันทึกระยะจํากัดใน
การทรงตวัโดยแสดงผลเปนคาตัวแปร ไดแก ระยะเวลาในการตอบสนอง (reaction time,sec) เปนเวลาที่
เร่ิมเคลื่อนลําตัวเมื่อไดรับสัญญาณหรือคําสั่ง ความเร็วในการเคลื่อนที่ (movement velocity, deg/sec) 
เปนความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของจดุศูนยถวง(COG) ของรางกาย,  ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไป 
(end point excursion, %LOS) เปนระยะทางที่สามารถเคลื่อนตัวครั้งแรกไปไดไกลที่สุด และระยะทางที่
เคลื่อนไปไดมากที่สุด(maximum excursion,%LOS )เปนระยะทางทีจุ่ดศูนยถวงของรางกายเคลื่อนไปได
ไกลที่สุดระหวางทดสอบ ซึ่งอาจมากกวาระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไปถาความพยายามขณะทําการ
ทดสอบที่จะไปใหไกลกวาครั้งแรกที่เคลื่อนที่ไป  และความสามารถในการควบคุมทิศทาง (direction 
control, %) เปนคาที่ไดจากการเปรียบเทยีบปริมาณการเคลื่อนไหวที่ไปยงัเปาหมายอยางถูกตองตอ
ปริมาณการเคลื่อนไหวที่ออกนอกเสนทางที่ไปยังเปาหมาย  

 



                                                                                                                                                                            15                       
  

 
 

 
 
 
รูปที่ 3  การวดัระยะจํากัดการทรงตัว(limit of stability) ขณะที่อาสาสมัครโนมตัวไป ดานหนา
และดานหลัง(Anteroposterior direction) บนเครื่องวัดสมดุลรางกาย(Balance system) 
 
 

 หลังจากนั้นใหอาสาสมัครยืนตรงมองวัตถุหรือภาพทางดานหนาที่หางจากที่ยนืประมาณ 2 เมตร 
จากนั้น ผูวจิยัทําการติดขั้วบันทกึสัญญาณไฟฟากลามเนื้อที่ผิวหนงับริเวณ motor point ของ กลามเนื้อ 
rectus femoris, biceps femoris, tibialis anterior และ gastrocnemius(medial head) ที่ขาขวา(รูปที่ 4)  
แลวจึงรบกวนสมดลุการทรงตัวของอาสาสมัครมาทางดานหนาโดยการเตือนดวยเสยีงและไมมีการเตือน
ดวยเสียง ดวยวิธกีารแบบสุม และบันทกึ คาเวลาของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนือ้(onset 
time,sec) และลําดับการทํางานของกลามเนื้อขาขวา โดยมีผูรวมทําการวิจัย 2 คน คอยระวัง และปองกนั
อันตรายตลอดระยะเวลาทาํการวิจัย  

 
วิธีการประมวลผล/สังเคราะหขอมลู 

 ขอมูลเบื้องตนไดแก สถานภาพสมรส การศึกษา อาชพี ลักษณะที่อยูอาศัย ประวัติการหกลมของ
ผูสูงอายุแปลผลเปนคาสถติิเชิงพรรณนา และนาํคาการเปลี่ยนแปลงจุดศูนยกลางของแรงกดที่เทา (center 
of  pressure) ที่ไดจากการวดัระยะจํากัดการทรงตัว(Limits of Stability) ทางดานหนาและดานหลงั  ไดแก 
ระยะเวลาในการตอบสนอง (reaction time), ความเร็วในการเคลื่อนที ่ (movement velocity), ระยะทาง
สุดทายที่เคลือ่นที่ไป (end point excursion) และระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(maximum excursion) 
และ ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (direction control) และเวลาที่เร่ิมเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟา 
(onset time) เมื่อเสียสมดุล และคาของสญัญาณไฟฟากลามเนื้อทีเ่กดิขึ้นระหวางกลุมที่กลวัตอการหกลม 
และกลุมที่ไมกลัวการหกลมในเพศเดยีวกัน และระหวางเพศ มาวิเคราะหทางสถิติ ดวยโปรแกรม
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คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC for Windows เวอรชั่น 11.0 โดยทําการทดสอบดวยวิธ ี  two-way 
analysis of variance (ANOVA) โดยกําหนดความมนียัสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 

     

              
     a. ดานหนา                  b. ดานหลัง 
รูปที่ 4 การติดขั้วบันทกึสญัญาณไฟฟากลามเนื้อที่ผิวหนงับริเวณ motor point ของ  (a) กลามเนื้อ 
            rectus femoris และ tibialis anterior (b) กลามเนื้อ biceps femoris, และ gastrocnemius 
            (medial head) ที่ขาขวา 

 
 
ผลการวิจัย 
1. ขอมูลเบ้ืองตน 
     1.1 ขอมลูเบ้ืองตนผูสงูอายุไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุมประชากรผูสูงอายุไทยทัง้เพศชายและหญิง อายุระหวาง 65 -80 ป จํานวน 380 คน ที่อาศยั
อยูในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 82.1) และปริมณฑล (รอยละ 17.9)  สุขภาพด ีมีความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวันไดในระดับปกติจากการประเมินโดยใชแบบประเมินความสามารถในการใชชวีติประจาํวนั 
(ดัชนีบารเทลเอดีแอล คาเฉลี่ย 19.62±0.8)   สวนใหญมีกิจกรรมยามวางหรืองานอดิเรก เชน ออกกําลงั
กายตามสวนสุขภาพ หรือสวนสาธารณะ ทาํงานฝมอื ปลูกตนไม อานหนังสือ หรือเทีย่วกับกลุมเพื่อน 
อาศัยอยูเพียงลําพงัและเปนโสดรอยละ 12.9  แตงงานและอยูรวมกบัคูสมรสรอยละ 59.2  หมายและหยา
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รางรอยละ 6.6  คูสมรสเสียชีวิตรอยละ 21.3  คาเฉลี่ยน้ําหนกั สวนสูง ดัชนมีวลกาย คาอัตราชพีจร อัตรา
การหายใจ และระดับความดันโลหิตแสดงใน ตารางที่ 1   จํานวนผูสูงอายทุี่ไมมีโรคประจําตัวรอยละ 22.3  
เปนเบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ และอื่นๆรอยละ 77.7  เปนผูที่ไมไดรับการรักษารอยละ 20.8   
ไปพบแพทยและรับการรักษาตามการแพทยแผนปจจุบันรอยละ 78.2 และรับการรักษาดวยทางเลือกอืน่
รอยละ 1.0 
 
         อาชีพและการศกึษา 

ผูสูงอายุสวนใหญไมไดประกอบอาชีพเปนจํานวนถงึรอยละ 73.1 และประกอบอาชีพเชนคาขาย 
รับจางทั่วไป และอื่นๆ รอยละ 26.9    ในดานการศึกษา ผูสูงอายุไมไดรับการศึกษาหรือมกีารศึกษาต่ํา
กวา/เทียบเทาระดับประถมศึกษาที่ 6 รอยละ 70.3  ระดับมัธยมศึกษารอยละ 16.3  เทียบเทาอนปุริญญา
รอยละ 4.5   ระดับปริญญาตรีรอยละ 8.4   และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 0.5 
 
 ขอมูลเกี่ยวกบัที่อยูอาศยัของผูสูงอาย ุ
 ผูสูงอายุสวนใหญอาศัยอยูกบัครอบครัวรอยละ 95.2   มีเพียงสวนนอยที่อาศยัอยูตามลําพังรอย
ละ  4.8   ลักษณะบานที่อยูอาศัยเปนตกึแถวหรือหองแถวรอยละ 29.7   บานเดีย่วมีบริเวณรอยละ 54.2  
ทาวนเฮาสรอยละ 8.2   และคอนโดมิเนียมหรืออพารตเมนตรอยละ 7.9 

สวนใหญเปนที่อยูอาศัยที่มจีํานวนชัน้มากกวา 1 ชั้น มีบันไดทัง้ภายนอกบานและภายในบาน 
และมีราวยึดจบั (รอยละ 88.4)    ที่อยูอาศัยรอยละ 92.8 มีสภาพทางเดินภายในบานสะดวกและการวาง
ของใชเปนระเบียบ แสงสวางในบานเพียงพอตอการมองเหน็ สวนใหญนอนบนเตียง (รอยละ 67.0)  และ
แสงสวางในหองนอนเพยีงพอตอการมองเห็น 
 สําหรับหองน้าํสวนใหญพื้นปูดวยกระเบื้อง และเปนบริเวณที่อาจเกิดการหกลมไดงาย การอาบน้าํ
จะใชฝกบัวรอยละ 40.1 และใชที่เก็บน้าํ (ถังน้ําสํารอง) เพื่อตักอาบรอยละ 42.2  สวนนอยที่มีอางอาบน้าํ   
ในหองน้าํมีราวหรือที่สามารถยึดจับไดรอยละ 26.6  หองสวมนัน้มทีัง้ที่เปนสวมซมึและโถชักโครก โดยเปน
โถชักโครกรอยละ 67.2   และมีราวยึดจับหรือที่ใชในการชวยพยุงรอยละ 28.7 
 ในเขตบานมีบริเวณที่อาจเกดิการหกลมไดงายคิดเปนรอยละ 47.1 สวนใหญเปนบริเวณรอบตัว
บาน หรือหองน้ําที่พืน้ปูดวยกระเบื้อง เนื่องจากพืน้เปยก หรือมนี้ําขังอยู และพืน้ตางระดับ 
 
 ประวัติการหกลมใน 6 เดือนที่ผานมา 
 ผูสูงอายสุวนใหญ (รอยละ 84.7) ไมเคยหกลมในชวง 6 เดือนที่ผานมา มีสวนนอย (รอยละ15.3) 
เคยหกลมใน 1 ปที่ผานมา การหกลมมักเกิดบริเวณทางเดินรอบบานที่ปูพืน้ดวยกระเบื้อง หลังฝนตก มนี้ํา
ทวมขงัทาํใหล่ืนหกลม หรือเกิดการหกลมขณะอยูนอกบาน เชน เดนิสะดุดบนทางเทา แตไมไดรับอันตราย
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ที่รุนแรง หลงัจากมีประสบการณจากการหกลม ผูสูงอายุจะเกิดภาวะกลัวการหกลม และใหขอมูลวาจะ
เพิ่มความระมดัระวัง ในการทํากิจกรรมตางๆ และพยายามดูแลสุขภาพของตนเองและ ออกกาํลังกาย
สม่ําเสมอ โดยมารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอาย ุหรือกลุมทุกวัน 
 
 ภาวะความกลัวการหกลมโดยใชแบบประเมิน Fear of Falling Scale* 
 พบวาคาภาวะความกลัวการหกลมซึง่ประเมินโดยใชแบบประเมิน Fear of Falling Scale (FES) 
คาเฉลี่ยของคะแนน FES ของประชากรผูสูงอายุไทยอยูที่ 92.5±12.4 โดยแบงกลุมประชากรเปน 2 กลุม 
คือกลุมที่กลวัการหกลม (Fear of Falling) และกลุมทีไ่มกลัวการหกลม (No Fear of Falling)  โดย
แบงกลุมตามคะแนน FES ที่ไดจากการทาํแบบประเมินกลุมทีก่ลัวการหกลมจะเปนกลุมที่มีคะแนนต่ํากวา 
80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแสดงขอมูลเบื้องตนทั้ง 2 กลุมตาม ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   ขอมูลเบื้องตนในกลุมประชากรผูสูงอายทุัง้เพศชายและเพศหญิง 
 

 
 

Total (n = 380) 
Mean ± SD 

Fear of Falling (n=57) 
Mean ± SD 

No Fear of Falling (n=323) 
Mean ± SD 

อายุ (ป) 70.5±4.4 71.0±5.0 70.4±4.2 
ความสงู  (เซนติเมตร) 157.2±8.2 157.1±8.5 157.2±8.2 
น้ําหนกั (กโิลกรัม) 59.6±10.8 61.0±11.5 59.3±10.7 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม2) 24.2±3.9 24.8±4.6 24.0±3.8 
อัตราชีพจร (คร้ัง/นาที) 74±11 76±11 73±11 
อัตราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 20±5 21±4 20±6 
ความดันโลหติ (มม.ปรอท)    
                       Systolic  131.7±17.9 136.6 ±22.9 130.8±16.7 
                       Diastolic 80.0±10.6 80.5±11.9 79.9±10.3 

 
  
1.2 ขอมูลเบ้ืองตนผูสูงอายุไทยเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

กลุมประชากรผูสูงอายุไทยเพศชายอายุระหวาง 65 -80 ป จํานวน 143 คน อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครรอยละ 79.7  และปริมณฑล รอยละ 20.3  สุขภาพดี มีความสามารถในการทํากจิวัตร
ประจําวนัไดในระดับปกติ จากการประเมนิโดยใชแบบประเมินความสามารถในการใชชีวิตประจําวนั (ดัชนี

*Modified Falls Efficacy Scale (MFES) (Hill et al, 1996) 
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บารเทลเอดีแอล คาเฉลี่ย 19.8±0.6)  อาศัยอยูเพยีงลําพังและเปนโสดรอยละ 12.6  แตงงานและอยู
รวมกับคูสมรสรอยละ 72.0 หมายและหยารางรอยละ 6.3  คูสมรสเสียชีวิตรอยละ 9.1 คาเฉลีย่น้ําหนัก 
สวนสงู ดัชนมีวลกาย และคาอัตราชีพจร อัตราการหายใจ และระดับความดันโลหติแสดงใน ตารางที่ 2   
ผูสูงอายทุี่ไมมโีรคประจําตัวรอยละ 27.9  อีกรอยละ 72.1 มีโรคประจําตัวไดแก เบาหวาน  ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ และอื่นๆ ในจาํนวนนี้เปนผูที่ไมไดรับการรักษารอยละ 21.5   ไปพบแพทยและรับการรักษา
ตามการแพทยแผนปจจุบันรอยละ 78.5  
 
 อาชีพและการศึกษา 

ผูสูงอายุเพศชายสวนใหญไมไดประกอบอาชีพเปนจาํนวนถงึรอยละ 62.0  และประกอบอาชพีอืน่
เชน คาขาย รับจางทั่วไป และอื่นๆรอยละ 38.0   ดานการศกึษาผูสูงอาย ุ ไมไดรับการศึกษาหรือมี
การศึกษาต่ํากวา/เทียบเทาระดับประถมศึกษาที่ 6  รอยละ 51.0   ระดับมัธยมศึกษารอยละ 21.7  
เทียบเทาอนุปริญญารอยละ  7.7  ระดับปริญญาตรีรอยละ 18.2  และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 1.4 
 
 ขอมูลเกี่ยวกบัที่อยูอาศยัของผูสูงอายไุทยเพศชาย 
 ผูสูงอายุสวนใหญอาศัยอยูกบัครอบครัวรอยละ 95.1   มีเพยีงสวนนอยที่อาศัยอยูตามลําพัง
ประมาณรอยละ  4.9   ลักษณะบานทีอ่ยูอาศัยเปนตึกแถวหรือหองแถวรอยละ 28.7 บานเดีย่วมีบริเวณ
รอยละ 55.9 ทาวนเฮาสรอยละ 10.5 และคอนโดมิเนียมรอยละ 4.9  สวนใหญเปนที่อยูอาศัยที่มจีํานวนชัน้
มากกวา 1 ชั้น มีบันไดทั้งภายนอกบานและภายในบาน สวนใหญจะมีราวยึดจับรอยละ 94.4 มากกวารอย
ละ 97. 2   พบวาทางเดินภายในบานสะดวกและการวางของใชเปนระเบียบ แสงสวางในบานเพยีงพอตอ
การมองเหน็ สวนใหญนอนบนเตียง (รอยละ 65.9) และแสงสวางในหองนอนเพยีงพอตอการมองเหน็ 
 สําหรับหองน้าํสวนใหญพื้นปูดวยกระเบื้อง และเปนบริเวณที่อาจเกิดการหกลมไดงาย การอาบน้าํ
จะใชฝกบัวรอยละ 46.7  และใชที่เก็บน้าํ (ถังน้ําสาํรอง) เพื่อตักอาบรอยละ 31.1 สวนนอยที่มีการใชอาง
อาบน้าํ ในหองน้าํมีราวหรอืที่สามารถยดึจับไดรอยละ 25.2 หองสวมนัน้มทีั้งที่เปนสวมซึมรอยละ 20.9  
และโถชักโครกรอยละ 78.0  และมีราวยึดจับหรือที่ใชในการยึดเกาะรอยละ 24.6 
 บริเวณบานมทีี่อาจเกิดการหกลมไดงายคดิเปนรอยละ 49 สวนใหญเปนบริเวณรอบบานและ
หองน้ําที่พืน้ปดูวยกระเบื้อง เมื่อพืน้เปยก หรือมีน้าํขัง และพื้นตางระดบั 
 
 ภาวะความกลัวการหกลมโดยใชแบบประเมิน Fear of Falling Scale* 
 พบวาคาภาวะความกลัวการหกลมซึง่ประเมินโดยใชแบบประเมิน Fear of falling Scale (FES) 
คาเฉลี่ยของคะแนน FES ของประชากรผูสูงอายุในกลุมนี้อยูที่ 94.1±10.4 โดยแบงกลุมประชากรเปน 2 
กลุม คือกลุมที่กลัวการหกลมและไมกลัวการหกลมตามคะแนน FES ที่ไดจากการทําแบบประเมิน โดย

*Modified Falls Efficacy Scale (MFES) (Hill et al, 1996) 
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กลุมทีก่ลัวการหกลมเปนกลุมที่มีคะแนนเทากับหรือตํ่ากวา 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ง
แสดงขอมูลเบื้องตนตาม ตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2  ขอมูลเบื้องตนในกลุมประชากรผูสูงอายุไทยเพศชาย 
 

 
 

Total (n=143) 
Mean ± SD 

Fear of Falling (n=21) 
Mean ± SD 

No Fear of Falling (n=122) 
Mean ± SD 

อายุ (ป) 71.2±4.5 70.8±4.8 71.2±4.5 
ความสงู (เซนติเมตร) 164.7±5.8 164.0±6.9 164.8±5.7 
น้ําหนกั (กิโลกรัม) 64.1±9.7 61.1±9.2 64.6±9.7 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) 23.7±3.5 22.9±3.1 23.9±3.6 
อัตราชีพจร (คร้ัง/นาท)ี 73±11 76±9 73±12 
อัตราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 20±7 22±4 20±7 
ความดันโลหติ (มม.ปรอท)    
                       Systolic  131.3 ±16.6 132.3±22.9 131.1±15.4 
                       Diastolic  81.4±10.7 79.6±12.1 81.7±10.3 

 
 1.3 ขอมูลเบ้ืองตนผูสูงอายุไทยเพศหญิงในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุมประชากรผูสูงอายุเพศหญิงอายุระหวาง 65-80 ป จํานวน 237 คน อาศยัอยูใน
กรุงเทพมหานครรอยละ 83.5 และปริมณฑลรอยละ 16.5   สุขภาพดี มีความสามารถในการทํากจิวัตร
ประจําวนัไดดีจากการประเมินโดยใชแบบประเมินความสามารถในการใชชีวิตประจําวนั (ดัชนีบารเทลเอดี
แอล คาเฉลี่ย 19.5±0.8) อาศัยอยูเพียงลาํพงัและเปนโสดรอยละ 13.1 แตงงานและอยูรวมกับคูสมรสรอย
ละ 51.5 หมายและหยารางรอยละ 6.8 คูสมรสเสียชีวิตรอยละ 28.7 คาเฉลี่ยน้าํหนกั สวนสงู ดัชนีมวลกาย 
และคาอัตราชีพจร อัตราการหายใจ และระดับความดนัโลหิตแสดงใน ตารางที่ 3  ผูสูงอายทุี่ไมมีโรค
ประจําตัวรอยละ 19.4  อีกรอยละ 80.6 มีโรคประจําตวั คือเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหวัใจ และ
อ่ืนๆ  ในจาํนวนนี้เปนผูที่ไมไดรับการรักษารอยละ 21.5   ไปพบแพทยและรับการรักษาตามการแพทยแผน
ปจจุบันรอยละ 78.5  
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 อาชีพและการศึกษาผูสงูอายุไทยเพศหญิง 
ผูสูงอายุสวนใหญไมไดประกอบอาชีพเปนจํานวนถงึรอยละ 79.9  และประกอบอาชีพอืน่ เชน

คาขาย รับจางทัว่ไป และอืน่ๆ รอยละ 20.1 ดานการศกึษา ผูสูงอายไุมไดรับการศึกษาหรือมีการศึกษาต่ํา
กวา/เทียบเทาระดับประถมศึกษาที่ 6 รอยละ 81.9   ระดับมัธยมศึกษารอยละ 13.1  เทยีบเทาอนุปริญญา
รอยละ  2.5 ระดับปริญญาตรีรอยละ 2.5    
 
 ขอมูลเกี่ยวกบัที่อยูอาศยัของผูสูงอายเุพศหญงิ 
 ผูสูงอายุสวนใหญอาศัยอยูกบัครอบครัว (รอยละ 95.3)  มีเพียงสวนนอยที่อาศัยอยูตามลําพัง 
(รอยละ 4.7) ลักษณะบานที่อยูอาศัยเปนตึกแถวหรือหองแถวรอยละ 30.4 บานเดี่ยวมีบริเวณรอยละ 53.2 
ทาวนเฮาสรอยละ 6.8 และคอนโดมิเนยีมรอยละ 9.7 สวนใหญเปนทีอ่ยูอาศัยทีม่ีจาํนวนชัน้มากกวา 1 ชั้น 
มีบันไดทัง้ภายนอกบานและภายในบาน สวนใหญจะมรีาวยึดจับรอยละ 87.8 ประมาณรอยละ 90.2 ของที่
อยูอาศัยพบวาทางเดนิภายในบานสะดวกและการวางของใชเปนระเบียบ แสงสวางในบานเพียงพอตอการ
มองเหน็ สวนใหญนอนบนเตียง (รอยละ 67.5) และแสงสวางในหองนอนเพียงพอตอการมองเหน็ 
 สําหรับหองน้าํสวนใหญพื้นปูดวยกระเบื้อง และเปนบริเวณที่อาจเกิดการหกลมไดงาย การอาบน้าํ
จะใชฝกบัว (รอยละ 36.1)  และที่เก็บน้ํา (ถังน้ําสํารอง) เพื่อตักอาบ (รอยละ 49.0) สวนนอยที่มีการใชอาง
อาบน้าํ ในหองน้าํมีราวหรือที่สามารถยึดจับไดรอยละ 27.5 หองสวมนั้นมีทัง้ที่เปนสวมซมึ (รอยละ 39.5) 
และโถชักโครก (รอยละ 60.5) และมีราวยดึจับหรือที่ใชในการยึดเกาะรอยละ 31.2 
 บริเวณบานมทีี่อาจเกิดการหกลมไดงายคดิเปนรอยละ 46 .0  สวนใหญเปนบริเวณพืน้ปูดวย
กระเบื้องรอบบาน หรือในหองน้าํทีพ่ื้นเปยกหรือมนี้ําขงัอยู 
  
 ภาวะความกลัวการหกลมโดยใชแบบประเมิน Fear of Falling Scale* 
 พบวาคาภาวะความกลัวการหกลมซึง่ประเมินโดยใชแบบประเมิน Fear of falling Scale (FES) 
คาเฉลี่ยของคะแนน FES ของประชากรผูสูงอายุในกลุมนี้อยูที่ 91.5±13.4 โดยแบงกลุมประชากรเปน 2 
กลุม คือกลุมที่กลัวการหกลมและกลุมทีไ่มกลัวการหกลมตามคะแนน FES ที่ไดจากการทาํแบบประเมิน
โดยที่กลุมทีก่ลัวการหกลมคือกลุมที่มีคะแนนเทากับหรือตํ่ากวา 80 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งแสดงคาขอมูลเบื้องตน ใน ตารางที ่3 
 
 
 
 
 
 

*Modified Falls Efficacy Scale (MFES) (Hill et al, 1996) 
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ตารางที่ 3  ขอมูลเบื้องตนในกลุมประชากรผูสูงอายุไทยเพศหญิง 
 

 
 

Total (n=237) 
Mean ± SD 

Fear of Falling (n=36) 
Mean ± SD 

No Fear of Falling (n=201) 
Mean ± SD 

อายุ (ป) 70.0±4.2 71.1±5.2 69.9±4.0 
ความสงู (เซนติเมตร) 152.7±5.8 153.5±6.8 152.5±5.6 

น้ําหนกั (กิโลกรัม) 56.8±10.5 60.9±12.6 56.1±10.0 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) 24.4±4.2 25.8±5.0 24.2±4.0 
อัตราชีพจร (คร้ัง/นาที) 74±11 77±13 74±11 
อัตราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 20±4 20±3 20±5 
ความดันโลหติ(มม.ปรอท)    
                      Systolic  131.9±18.7 139.0±23.1 130.6±17.5 
                      Diastolic 79.2±10.5 81.2±11.6 78.9±10.2 

 
 
2. ผลการศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอายุ โดยใชเครื่องวัดสมดุลรางกาย และการ
ทํางานของกลามเนื้อโดยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ(EMG)  ขณะถูกรบกวน 
การทรงตัว 
 
 อาสาสมัคร 
 อาสาสมัครผูสูงอายุจาํนวน 60 คน เพศชาย 30 คน และเพศหญงิ 30 คน แตละเพศแบงเปน 2 
กลุม ไดแกกลุมที่กลวัหกลม (fear of falling group) และกลุมที่ไมกลัวหกลม (no fear of falling group) 
กลุมละ 15 คน ซึง่มีคุณลักษณะดังแสดงใน ตารางที่ 4 

จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาคุณลักษณะของอาสาสมัครในทุกตวัแปรไมมีความแตกตางกนั 
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ตารางที่ 4  คุณลักษณะของอาสาสมัคร (Mean ± SD) 
 

เพศชาย เพศหญงิ คุณลักษณะ 
กลัวหกลม 
(n = 15) 

ไมกลัวหกลม 
(n = 15) 

กลัวหกลม 
(n = 15) 

ไมกลัวหกลม 
(n = 15) 

อายุ (ป) 71.1 ± 4.7 71.3 ± 3.4 69.0 ± 2.8 68.5 ± 3.1 
น้ําหนกั (กก.) 65.6 ± 9.8 66.6 ± 7.3 58.3 ± 11.0 57.6 ± 7.9 
สวนสงู (ซม.) 165.9 ± 8.2 165.5 ± 4.5 153.1 ± 5.0 156.8 ± 5.5 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) 23.9 ± 3.8 24.3 ± 2.4 24.8 ± 4.3 23.4 ± 2.8 
อัตราชีพจร (คร้ัง/นาที) 73.4 ± 12.9 72.5 ± 12.5 70.9 ± 8.2 75.0 ± 11.4 
อัตราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 17.6 ± 3.9 19.4 ± 4.8 17.5 ± 3.2 17.9 ± 2.9 
ความดันโลหติ (มม.ปรอท)     
                        Systolic 125.6 ± 8.2 127.1 ± 10.7 135.9 ± 18.6 127.6 ± 10.6 
                        Diastolic 76.3 ± 7.7 81.4 ± 9.5 84.0 ± 11.2 80.7 ± 5.9 
 
 
 ผลการประเมินความแข็งแรงของกลามเนื้อ ชวงการเคลื่อนไหวของขอตอ 
 จากการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนือ้ขาขวาที่ควบคุมขอเขาและขอเทาดวยมือ อาสาสมัคร
ทั้งหมดทีเ่ขารวมวิจยัครั้งนีท้ัง้ 2 กลุมและทั้ง 2 เพศ มรีะดับความแข็งแรงของกลามเนื้ออยูในเกณฑปกต ิ
(เกรด 4-5) แตพบวาความแข็งแรงของกลามเนื้อในเพศหญิงต่าํกวาเพศชาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เพศชายไมมีความแตกตางกนั สวนเพศหญิงในกลุมทีก่ลัวหกลมมีคาความแข็งแรงของกลามเนือ้ในการ
เหยยีดขอเขาขวา (4.6±0.5) ตํ่ากวากลุมไมกลัวหกลม (4.9 ±0.3)  และไมมีความแตกตางทางสถิติ
สําหรับกลามเนื้อที่ใชในการกระดกขอเทา และชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอของขาขวาอยูในเกณฑ
ปกติ  จากการวัดชวงองศาการเคลื่อนไหวดวยโกนิโอมิเตอร พบวาชวงองศาการเคลื่อนไหวของการงอขอ
ตะโพกขวาของกลุมเพศชายที่กลัวหกลม(94.9±32.7 องศา)  มีคานอยกวาเพศชายที่ไมกลัวหกลม
(111.6±10.2 องศา) และเพศหญงิทั้ง 2 กลุม (กลัวหกลม (111.7±11.1 องศา) ไมกลัวหกลม 
(119.4±8.0 องศา))โดยมีคาความแตกตางทางสถิติที ่ p<0.05 ซึ่งในเพศหญิงทั้ง  2 กลุม และเพศชายที่
ไมกลัวลมไมมคีวามแตกตางของชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอ 
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 ความสามารถในการทรงตัวเบื้องตน 
 ความสามารถในการทรงตัวเบื้องตนทําโดยการใหอาสาสมัครทําการทดสอบ โดยการใหยนืหลบั 
ตา  ยืนบนขาขางเดียว  และยืนโดยที่เทาขางหนึง่อยูดานหนาเทาอีกขางหนึง่ 
 อาสาสมัครทัง้ 2 กลุมทุกคนสามารถยืนหลับตาได  10 วินาททีุกคน  ยืนบนขาขางเดียวของขาขาง
ที่ถนัดได  10 วินาที  และสามารถยืนโดยที่เทาขางหนึง่อยูดานหนาเทาอีกขางหนึง่ได   10 วนิาทีขณะลมื
ตา และ 5 นาทีขณะหลับตา   

 
 2.1 ผลการศกึษาระดับการทรงตัวในผูสูงอายุโดยใชเครื่องวัดสมดุลรางกาย 

 ผลการศึกษาระดับการทรงตัวขณะยืนของผูสูงอายุโดยใชเครื่องวัดสมดุลรางกาย  ซึ่งใชคาการ
เปลี่ยนแปลงของ center of  pressure (COP) ทีม่าจากคาของระยะจาํกัดในการทรงตัว (limit of stability) 
ทางดานหนาและดานหลังของอาสาสมัครทั้งหมด 60 คน แสดงในตารางที ่5-6 

 
ตารางที่ 5  ระยะจาํกัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหนา ในอาสาสมัคร 60 คน 
 

ระยะจํากัดการทรงตัว Mean ± SD 
1. ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 1.4 ± 0.5 
2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ (deg/sec) 2.5 ± 1.5 
3.ระยะทางสดุทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 50.5 ±15.4 
4.ระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 70.6 ±16.8 
5. ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (%) 79.7 ± 13.4 

 
ตารางที่ 6  ระยะจาํกัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหลัง ในอาสาสมัคร 60 คน 
 

ระยะจํากัดการทรงตัว Mean ± SD 
1. ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 1.0 ± 0.4 
2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ (deg/sec) 1.8 ± 0.8 
3.ระยะทางสดุทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 40.9 ±12.6 
4.ระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 53.9 ±15.4 
5. ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (%) 53.5 ± 23.5 
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 2.2 ผลการศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอาย ุ โดยใชเครื่องวัดสมดลุรางกายเมือ่
เปรียบเทยีบระหวางกลุมที่กลวัการหกลมและกลุมที่ไมกลัวการหกลม 

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ center of pressure (COP) โดยดูจากคาของระยะจาํกัดการ
ทรงตัว (limit of stability) ทางดานหนาและดานหลัง พบวาระยะเวลาในการตอบสนอง (เวลาทีผู่สูงอายุ
เร่ิมเคลื่อนตัวออกไปเมื่อไดรับสัญญาณใหเคลื่อนตัว)ทีเ่ร่ิมเคลื่อนตัวไปดานหนาและดานหลัง และความ 
เร็วในการเคลื่อนที่ไปดานหนาหรือดานหลังจากจุดเริ่มตน (ความเร็วของการเคลื่อนที่ของจุดศูนยกลางแรง
กดที่เทาที่ไปยงัจุดสุดทายทีส่ามารถทําไดในระยะเวลาที่กําหนดตามเครื่องทดสอบสมดุลรางกาย) ของ
อาสาสมัครทัง้ 4 กลุม เมื่อเปรียบเทยีบคาระยะเวลาในการตอบสนองและความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
อาสาสมัครทัง้ 4 กลุม พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ   ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไปที่อาสาสมัคร
สามารถเคลื่อนไปดานหนานั้นไมมีความแตกตางกนัในทุกกลุม อยางไรก็ตาม กลุมเพศชายที่ไมกลัวการ
หกลมมีคาระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไปมากกวาทุกกลุมแตไมมีความแดกตางทางสถิติ  และพบวากลุมที่
ไมกลัวหกลมในเพศหญิงมีคาระยะทางสุดทายที่เคลื่อนไปทางดานหลงัมากกวา กลุมที่กลวัหกลมในเพศ
ชาย และ กลุมที่กลวัหกลมในเพศหญิง และมีคาความแตกตางทางสถิติที่  p<0.05 และมีคามากกวากลุม
เพศชายที่ไมกลัวหกลมแตไมมีคาความแตกตางทางสถติิ และคาระยะทางสุดทายที่เคลื่อนไปทางดานหลงั
ของกลุมเพศชายที่ไมกลัวหกลมนัน้สูงกวากลุมที่กลวัหกลมทัง้สองเพศแตไมมีคาความแตกตางทางสถิติ 
(ตารางที ่7 และ 8) 

การศึกษาระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดทางดานหนาพบวากลุมเพศชายที่ไมกลัวหกลม
สามารถเคลื่อนที่ไปไดไกลมากกวาทุกกลุมและมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ p<0.05 จะเหน็ไดวาเพศ
ชายที่ไมกลัวหกลมมีการเคลื่อนของจุดศูนยกลางแรงกดที่เทา ไปทางดานหนาไดไกลกวาหรือวามกีารทรง
ทาที่ดีกวากลุมอ่ืนและหกลมไดยากกวา  ความสามารถในการควบคุมทิศทางไปดานหนาไมมีความ
แตกตางในอาสาสมัครทุกกลุม (ตารางที ่7) 

สวนการศึกษาระยะทางทีเ่คลื่อนที่ไปไดมากที่สุดและความสามารถในการควบคุมทศิทางทาง
ดานหลังพบวากลุมที่กลวัการหกลมทัง้  2 เพศเคลื่อนที่ไปไดนอยกวา และความสามารถในการควบคุม
ทิศทางต่ํากวา และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมไมกลัวหกลมทัง้ 2 
เพศ แตไมมีความแตกตางทางสถิติในกลุมที่ไมกลัวหกลมดวยกนั (ตารางที ่8) 

 ระยะจาํกัดในการทรงตัว (limit of stability) ทางดานหนาและดานหลังในอาสาสมคัรเพศชายและ
เพศหญงิใหผลการศึกษาดังแสดงในตารางที ่7 และ 8 ตามลําดับ    
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ตารางที ่7 ระยะจาํกัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหนา ในอาสาสมัครเพศหญิงและเพศชาย กลุม
กลัวหกลม (n = 15) และกลุมไมกลัวหกลม (n = 15) 
 

เพศชาย เพศหญงิ ระยะจํากัดการทรงตัว 
กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 

1. ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 1.4 ± 0.5 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.5 1.4 ± 0.5 
2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ (deg/sec) 2.0 ± 0.7 3.4 ± 2.6 2.3 ± 0.9 2.2 ± 0.8 
3.ระยะทางสดุทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 44.9 ±13.0 57.2 ±13.5 48.9 ± 21.5 51.0 ±10.2 
4.ระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 66.4 ±16.3* 82.1 ± 14.8#฿ 67.6 ± 20.7 66.5 ± 9.2 
5. ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (%) 78.2 ± 13.9 86.7 ± 5.4 73.5 ± 17.8 80.3 ± 11.2 
*มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม 
#มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมที่กลัวหกลม 
 
ตารางที ่8  ระยะจาํกัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหลัง ในอาสาสมัครเพศหญิงและเพศชาย กลุม
กลัวหกลม (n = 15) และกลุมไมกลัวหกลม (n = 15) 
 

เพศชาย เพศหญงิ ระยะจํากัดการทรงตัว 
กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 

 ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 0.8 ± 0.3 1.0 ± 0.5 1.0 ± 0.4 1.0 ± 0.4 
 ความเร็วในการเคลื่อนที ่(deg/sec) 1.6 ± 0.7 1.9 ± 0.8 1.6 ± 1.0 1.9 ± 0.8 
 ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 35.9 ± 6.2# 42.9 ± 11.3 35.9 ± 12.8# 49.0 ± 14.7 
 ระยะทางทีเ่คลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 47.3 ± 10.1*# 58.7 ± 16.4฿ 48.7 ± 16.0# 60.9 ± 15.0 
 ความสามารถในการควบคมุทิศทาง (%) 42.3 ± 20.6*# 65.8 ± 12.2฿ 39.2 ± 28.3# 66.8 ± 15.6 
*มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม 
#มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมที่กลัวหกลม 
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 2.3 การทํางานของกลามเนื้อโดยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (EMG) ขณะถูก
รบกวนสมดลุการทรงตวั 
 การทาํงานของกลามเนื้อเมือ่ถูกรบกวนสมดุลการทรงตัวไปทางดานหนาขณะยนื พบวากลามเนื้อ 
tibialis anterior เร่ิมทํางานกอนกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), และ rectus 
femoris และพบวากลามเนื้อ tibialis anterior ทํางานเดนกวากลามเนือ้ biceps femoris, 
gastrocnemius (medial head) และ rectus femoris  ดังแสดงในรูปที่ 5-8  
 เมื่อเปรียบเทยีบเวลาเริ่มตน (onset time, sec) ของการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟาของ
กลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius(medial head) และ rectus femoris ตอกลามเนื้อ tibialis 
anterior หลังถูกรบกวนสมดุลการทรงตัวไปดานหนาขณะยืน พบวาเวลาเริม่ตนของการเปลี่ยนแปลง
สัญญาณไฟฟาของกลามเนือ้แตละมัดเปรียบเทยีบระหวางเพศชายกลุมที่กลวัหกลมและไมกลัวหกลม  
เพศหญงิกลุมที่กลัวหกลมและไมกลัวหกลม และระหวางเพศ ดังนี ้
 คาเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ biceps femoris ไมมีความ
แตกตางทางสถิติในทกุกลุม สําหรับกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) ในกลุมที่กลวัหกลมทั้งเพศ
ชายและหญิงตอกลุมเพศหญิงที่ไมกลวัหกลมมีคาความแตกตางทางสถิติที่  p<0.05   โดยที่เพศหญิงที่ไม
กลัวหกลมมกีารทํางานของกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) ชากวากลุมที่กลัวหกลมทัง้ 2 เพศ  
สําหรับเพศชายที่ไมกลวัการหกลมการทาํงานของกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) เกิดชากวา
กลุมทีก่ลัวหกลมทั้ง 2 เพศ และเกิดกอนกลุมที่ไมกลัวหกลมเพศหญิง  แตไมมีความแตกตางทางสถิติ    
และคาเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟาของของกลามเนื้อ rectus femoris พบวา เพศ
หญิงที่กลวัหกลมนั้นเวลาการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อนัน้เกิดชากวากลุมอ่ืนและมีคาความ
แตกตางทางสถิติที ่  p<0.05  และพบวาเพศชายทัง้ 2 กลุมนัน้การทํางานของกลามเนื้อ rectus femoris 
เกิดกอนเพศหญิงทัง้ 2 กลุม และพบวาลําดับการทาํงานของกลามเนื้อทั้ง 4 มัดสามารถเรียงไดตามลําดับ
ดังนี้ คือ กลามเนื้อ tibialis anterior, rectus femoris, biceps femoris และ gastrocnemius(medial 
head) ตามลําดับ (ตารางที ่9  รูปที่ 9) 
 เมื่อเปรียบเทยีบเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสญัญาณไฟฟากลามเนื้อ biceps femoris, 
rectus femoris และ tibialis anterior ตอ กลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) พบวา กลามเนื้อ 
tibialis anterior เกิดขึ้นเปนอันดับแรก และตามดวยกลามเนื้อ rectus femoris และ biceps femoris โดย
ที่กลามเนื้อ gastrocnemius (medial head) เกิดเปนอันดับสุดทายในทุกเพศและทุกกลุม และพบวา 
กลามเนื้อ biceps femoris ในกลุมเพศชายที่ไมกลัวหกลมเกิดชากวากลุมกลวัหกลมทั้ง  2 เพศและเพศ
หญิงที่ไมกลัวหกลมและมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่  p<0.05  กับทุกกลุม (ตารางที ่10 
รูปที่ 10) 
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 คาเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของของกลามเนื้อ rectus femoris พบวาเพศ
หญิงที่ไมกลัวหกลมมีคาเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของของกลามเนื้อชากวาทุกกลุม 
และพบวาในเพศชายทัง้  2 กลุมนั้นเกดิกอนเพศหญงิและมีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่  
p<0.05  กับกลุมเพศหญิงที่ไมกลัวหกลม  และสําหรบัคาเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟา
ของของกลามเนื้อ tibialis anterior พบวากลุมเพศหญิงที่ไมกลวัหกลมเกิดกอนทุกกลุมตามมาดวยกลุม
เพศชายที่ไมกลัวหกลม และคาเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อในกลุมเพศ
ชายและหญิงที่กลัวหกลมนัน้มีคาต่ํากวาเพศหญิงที่ไมกลัวหกลมโดยที่มีคาความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05  และในเพศชายพบวากลุมที่กลวัหกลมคาเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง
สัญญาณไฟฟาของของกลามเนื้อเกิดชากวากลุมที่ไมกลัวหกลม โดยที่มีคาความแตกตางอยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติที ่p<0.05   แตไมมีความแตกตางระหวางเพศ (ตารางที่ 9-10, รูปที่ 9-10) 
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รูปที่ 5 การทาํงานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืนในเพศหญิงที่ไมกลวัหกลม 
 

µv 

sec 
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รูปที่  6 การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืนในเพศหญิงทีก่ลัวหกลม 
 
 

µv 

sec 
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รูปที่ 7 การทาํงานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืนในเพศชายที่ไมกลัวหกลม 

µv 

sec 
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รูปที่ 8 การทาํงานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืนในเพศชายที่กลัวหกลม 
 
 

µv 

sec 
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ตารางที ่ 9 เวลาเริ่มตน(onset time, sec) ของการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟาของกลามเนื้อ rectus 
femoris, biceps femoris และ gastrocnemius(medial head) เมื่อสัมพนัธกับกลามเนื้อ tibialis 
anterior(TA) หลังการรบกวนสมดุลการทรงตัวในผูสูงอายุเพศชายและเพศหญงิกลุมที่กลวัหกลม (n = 15)  
และกลุมที่ไมกลัวหกลม (n = 15) 
 
 เพศชาย เพศหญงิ 

กลามเนื้อ กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 
Biceps femoris/TA (sec) 0.079 ± 0.036 0.097 ± 0.065 0.096 ± 0.072 0.099 ± 0.062 
Gastrocnemius (medial
head) /TA (sec) 

0.093 ± 0.045# 0.101 ± 0.048 0.099 ± 0.055# 0.107 ± 0.050 

Rectus femoris/TA (sec) 0.029 ± 0.024#฿ 0.034 ± 0.027#฿ 0.093 ± 0.082# 0.059 ± 0.040 
#มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมที่กลัวหกลม  
เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาที่แสดงในตารางที่ 9 เปนคาของเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง
สัญญาณไฟฟาที่เกิดหลังกลามเนื้อ  tibialis anterior 
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รูปที 9     เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ  (onset time, sec) 
เมื่อสัมพนัธกบักลามเนื้อ tibialis anterior หลงัการรบกวนสมดุลการทรงตัวในผูสูงอายุเพศชายและเพศ
หญิง กลุมกลวัหกลม (n = 15) และกลุมไมกลัวหกลม (n = 15), BF = biceps femoris, MG = 
gastrocnemius (medial head), RF = rectus femoris,   
#มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงที่กลุมไมกลัวหกลม,  

฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมกลัวหกลม 
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ตารางที ่ 10   เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ  (onset time, sec) ของ
กลามเนื้อ rectus femoris, biceps femoris และ tibialis anterior เมื่อสัมพันธกับกลามเนื้อ 
gastrocnemius(medial head) หลังการรบกวนสมดลุการทรงตวัในผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง กลุม
กลัวหกลม (n = 15) และกลุมไมกลัวหกลม (n = 15) 
 
 เพศชาย เพศหญงิ 
กลามเนื้อ กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 
Biceps femoris/MG (sec) 0.075 ± 0.021*฿ 0.053 ± 0.022#฿ 0.065 ± 0.040# 0.074 ± 0.033 
Rectus femoris/MG (sec) 0.080 ± 0.025# 0.079 ± 0.027# 0.077 ± 0.033 0.072 ± 0.032 
Tibialis anterior/MG (sec) 0.091 ± 0.030*# 0.104 ± 0.049 0.098 ± 0.052# 0.107 ± 0.050 
*มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม 
#มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิงกลุมไมกลัวหกลม 
เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (Onset time, sec) ที่แสดงในตารางที่ 10 เปนคาของเวลา
เริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาที่เกิดกอนกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) 
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รูปที่ 10    เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ  (onset time, sec) เมื่อสัมพนัธ
กับกลามเนื้อ Gastrocnemius (medial head) หลังการรบกวนสมดลุการทรงตวัในผูสูงอายุเพศชายและ
เพศหญงิ กลุมกลัวลม (n = 15) และกลุมไมกลัวลม (n = 15), 15), BF = biceps femoris,  
RF = rectus femoris, TA = tibialis anterior  
*มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม,  
#มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม,  

฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมทีก่ลัวหกลม 
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การอภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งนี้พบวาคาระยะเวลาการตอบสนอง(reaction time)  ความเร็วในการเคลื่อนที่
(movement velocity) ที่ไดจากการทดสอบระยะจํากดัการทรงตวัของผูสูงอายุไมมีความแตกตางกนัแสดง
วาภาวะความกลัวการหกลมไมมีผลตอระยะเวลาในการตอบสนอง และความเรว็ในการเคลื่อนที่ ทัง้สอง 
คานี้เปนผลจากการทํางานของระบบการมองเหน็ในการมองจอคอมพวิเตอรที่แสดงสัญลักษณรูปคนขณะ
ยืนอยูนิ่งและเคลื่อนที่ไปดานหนาและความเขาใจจากขอมูลที่ไดจากผูวิจัย  และความพรอมของรางกาย
ในตอบสนองตอสัญญาณเสียงที่ใหเร่ิมตนเคลื่อนตวัไปโดยฝาเทาอยูบนฐานรองรับน้ําหนกัอยูตลอดเวลา 
ถาระยะเวลาการตอบสนองชามากผูสูงอายุอาจมีปญหาดานการรับรู การเรียนรูกบัส่ิงรอบตัว หรืออาจมี
ความบกพรองในการควบคมุการเคลื่อนไหว ถาความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงอาจแสดงวามีความผิดปกติ
ของระบบประสาทสวนกลางเชน Parkinson’s disease หรือความผิดปกติที่เกิดเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งจะทํา
ใหระยะทางสดุทายที่เคลื่อนที่ไปลดลงหรือเกินเลยกวาปกติไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวใหตรง
เปาหมายได และไมสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหว17  

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดนั้นมีคามากกวาระยะทางสุดทายที่
เคลื่อนที่ไป แสดงวาผูสูงอายุทุกคนพยายามที่จะเคลื่อนตัวใหไปถึงเปาหมายที่กาํหนด ทั้งการเคลื่อนตัวไป
ทางดานหนาและดานหลัง ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไปครั้งแรกนั้นไมมีความแตกตางกนัในทกุกลุม 
หมายความวาภาวะความกลัวการหกลมนั้นไมมีผลตอการเคลื่อนตัวในครั้งแรกและการเคลื่อนตวัไป
ดานหนานัน้สามารถใชระบบการมองเหน็   อาจแสดงวาวาผูสูงอายุไมมีความแตกตางในดานการมองเหน็ 
แตกลุมที่กลวัการหกลมนัน้มีคานอยกวา  แสดงวาภาวะความกลัวการหกลมมีอิทธพิลตอความสามารถ
การเคลื่อนที่ไปยังเปาหมาย และพบวาผูสูงอายุที่กลวัการหกลมมีคาระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไป
ทางดานหลงันอยกวาผูสูงอายุที่ไมกลัวการหกลม และกลุมที่กลัวการหกลมทัง้เพศชายและเพศหญิงมีคา
นอยกวาอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ เมือ่เปรียบเทียบกับเพศหญิงทีไ่มกลัวการหกลม และไมมีความ
แตกตางทางสถิติระหวางเพศสําหรับกลุมที่ไมกลัวการหกลม 

 เมื่อวิเคราะหคาของระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดทางดานหนา พบวากลุมเพศชายที่ไมกลัว
การหกลมสามารถเคลื่อนไปไดมากกวากลุมอ่ืนและมีคาความแตกตางทางสถิติ แสดงวามคีวามแข็งแรง
ของกลามเนื้อขาดีกวา และมีการทรงตัวที่ดีกวาทกุกลุม   สําหรบัระหวางกลุมของเพศหญงิแลวคาที่ได
ใกลเคียงกนั   เมื่อวิเคราะหคาระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดทางดานหลัง พบวากลุมทีก่ลัวหกลมมีคา
นอยกวาอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทยีบในเพศเดียวกนัและระหวางเพศ   เนื่องจากการเคลื่อนที่ไปดานหลัง
นั้นไมสามารถใชระบบการมองเหน็ ตองใชระบบกายสมัผัสและระบบเวสติบิวลาร  แสดงวาระบบกาย
สัมผัสและระบบเวสติบิวลาร ในกลุมที่ไมกลัวการหกลมดีกวากลุมที่กลัวการหกลม  ดังนัน้ผูสูงอายทุี่มี
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ภาวะวงิเวียนหรือการทรงตวัไมดีหรือในกลุมที่มีภาวะความกลัวการหกลมนัน้จะมีคาระยะทางทีเ่คลื่อนไป
ไดมากที่สุดนอย และถาความแข็งแรงของกลามเนื้อขาออนแรงก็จะทําใหไมสามารถควบคุมทศิทางและ
การเคลื่อนตัวไปยังเปาหมายได40,41 

 กลามเนื้อในการกระดกขอเทามีความสาํคัญตอการควบคุมการทรงตัว42,43,44ผูที่เคยหกลมหรือผูที่
มีการทรงตัวบกพรองมีคาแรงกระทําและกาํลังของกลามเนื้องอและเหยียดขอเขา  โดยเฉพาะแรงที่เกิดจาก
การทาํงานกลามเนื้อที่ใชในการกระดกขอเทาขึน้และลงนอยกวาผูสูงอายุที่ไมเคยหกลม พบวาระดับ
ความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อที่ใชในการกระดกขอเทาสามารถนาํมาเปนตัวประมาณการวา
จะเกิดการหกลมหรือไม40,42 

 เมื่อวิเคราะหคาของเวลาเริม่ตนการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อของกลามเนื้อ tibialis 
anterior เมื่อถูกรบกวนใหเสียสมดุลการทรงตัวขณะยนืทางดานหนา พบวาผูที่อายุมากกวา 60 ป ที่มี
ภาวะกลามเนือ้ออนแรงและเคยหกลม  การเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ tibialis anterior เกิดชา
กวากลุมที่ไมเคยหกลม แตชวงเวลาการเกิดการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนือ้ 
gastrocnemius ไมแตกตางกัน20  

 เมื่อรบกวนใหเสียสมดุลการทรงตัวขณะยนืจะมกีารทาํงานของขอเทากอน  การทาํงานนี้ตองการ
ชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอเทาและแรงจากการทํางานของกลามเนื้อขอเทาที่เพยีงพอตอการรักษา
สมดุล และการทํางานนัน้จะไดประสิทธิภาพสูงสุดถาการรบกวนนั้นเกิดเพียงเล็กนอยและชา  และมีฐานที่
รองรับที่กวางและมั่นคง   กลามเนื้อทีค่วบคุมการทาํงานของขอเทาจะใหขอมูลเกี่ยวกับการรับความรูสึก
ของขอตอ และปรับสมดุลของรางกายจาการถกูรบกวนโดยการเคลือ่นไหวของขอเทาที่เหมาะสมจะทาํให 
ปรับใหจุดศูนยถวงของรางกาย และจุดศูนยกลางมวลตกอยูในฐานที่รองรับน้าํหนกับนฝาเทาทัง้ 2 ขาง 

 Woolacott และ Tang 19977 ไดอธิบายถึงการควบคุมการทรงตวักับการทาํงานของกลามเนื้อ 15 
มัดของขาทัง้  2 ขาง ไดแก กลามเนื้อขาทอนลาง  กลามเนื้อขาทอนบน  ขอตะโพก และลําตวัในผูที่อยูใน
วัยหนุมสาว พบวาเมื่อมีการลื่นขณะสนเทาแตะพืน้ขณะเดินจะเกิดการทาํงานของกลามเนื้อ tibialis 
anterior และกลามเนื้อ rectus femoris ของขาขางที่ล่ืนไป ซึง่เปนสิ่งสาํคัญมากของการรักษาสมดุล
รางกายขณะเคลื่อนที ่ เพื่อไมใหลมลง รูปแบบของการเกิดจะเปนขัน้ตอนเดิมทุกครั้งถาเกิดการเสียสมดุล 
เวลาที่กลามเนื้อ tibialis anterior เร่ิมตอบสนองจะสัน้มากหลงัถกูรบกวนใหเสียสมดุล (มิลลิวนิาท)ี และ
กลามเนื้อ rectus femoris จะตอบสนองหลงัจากถูกรบกวนประมาณ 140 มิลลิวินาท ี และชวงเวลาของ
การตอบสนองของกลามเนือ้ tibialis anterior ประมาณ 133 มิลลิวินาท ี และกลามเนื้อ rectus femoris 
ประมาณ 203  มิลลิวนิาที นอกจากนี ้ พบวาขนาดของสัญญาณเกิดขึ้นสูงกวาการทาํงานของกลามเนื้อ
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ขณะเดินปกตถิึง 7 เทา การทาํงานของกลามเนื้อ gastrocnemius จะไมเกิดขึ้นถากลามเนื้อ tibialis 
anterior ทํางานเดนมาก เปนการชี้ใหเห็นถึงการจัดการของระบบประสาทที่จะรักษาการทรงตัวไวโดยให
กลามเนื้อ tibialis anterior  ทํางาน เพื่อควบคุมการทํางานของขอเทา จากการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของ
การทีก่ลามเนือ้ tibialis anterior ทาํงานเพื่อรักษาสมดุลการทรงตวัไว เปนการปรบัมุมองศาการทํางานของ
ขาและขอเทาขางทีถู่กรบกวน  ข้ันตอนนีข้อเขาจะเกิดการงอของขอเขา ทาํใหกลามเนื้อ rectus femoris 
ตองทํางานมากขึ้นเพื่อตานการงอขอเขา เพื่อปองกนัการเคลื่อนของขอเขา 

   ถาวเิคราะหการทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris ของขาขางที่ถกูรบกวนพบวา เวลาของการ
เร่ิมตอบสนองจะอยูในชวง 80-130 มิลลิวินาทีภายหลงัจากที่ถกูรบกวนในทายนืบนฐานรองรับ และชวง
ระยะเวลาของการทาํงานประมาณ 100 มิลลิวินาที  การทาํงานนี้เปนสิ่งที่แสดงใหเหน็ถงึบทบาทสาํคัญ
ของกลามเนื้อ biceps femoris ตอการทาํใหขอเขางอขณะสนเทาแตะพื้น และจากการทีก่ลามเนือ้ rectus 
femoris ทํางานนานมาก จึงอาจเกิดการทํางานรวมกนัระหวางกลามเนื้อ rectus femoris และ biceps 
femoris  เพื่อใหขอเขามีความมัน่คง  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เปนการรบกวนสมดุลการทรงตัวขณะยืนพบวา
กลามเนื้อ  tibialis anterior ของกลุมทีก่ลัวการหกลมและไมกลัวการหกลมทาํงานกอนกลามเนื้ออ่ืนเชน 
เดียวกับที ่   Woollacott และ Tang  ไดรายงานการทาํงานของกลามเนื้อของขาขางที่ถูกรบกวนทําใหเสีย
สมดุลขณะเดิน และกลามเนื้อ rectus femoris ทํางานตามมา และตามดวยกลามเนื้อ biceps femoris  
และสุดทายจงึเปนกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head)   การทาํงานของกลามเนื้อ biceps femoris 
และกลามเนื้อ rectus femoris มีชวงเวลาของการทํางานซอนกัน  อาจเกิดจากการทาํงานพรอมกันของ
กลามเนื้อทัง้สองมัด เพื่อรักษาสมดุลและความมัน่คงของขอเขา7 

 การทาํงานของกลามเนื้อในผูสูงอายุเพื่อรักษาสมดุลการทรงตัวจะเกดิชาลงเมื่อเทยีบกับวยัหนุม
สาว เมื่ออายุมากขึน้จะมกีารสูญเสียของใยกลามเนื้อชนิดทีห่ดตัวเรว็ หรือลดความสามารถในการระดม
หนวยประสาทยนต  ซึ่งอาจเปนสาเหตทุี่ทาํใหการรักษาสมดุลรางกายเกิดชาลง7 และพบวาเวลาเริ่มตน
ของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาชากวาผูที่อยูในวัยหนุมสาวและชวงระยะเวลาของการทาํงานนาน
กวา แสดงวากลามเนื้อขาของผูสูงอายุออนแรงกวากลามเนื้อขาของคนวัยหนุมสาว    อาจนํามาอนุมานได
กับผูสูงอายุที่ไมกลัวหกลมทัง้สองเพศนัน้มคีวามแข็งแรงกวากับผูสูงอายุที่กลวัหกลมทั้งสองเพศ  เนื่องจาก
เวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของกลุมที่กลวัหกลมเกิดชากวาแสดงถึงกลามเนื้อมีความ
แข็งแรงนอยกวา 

 จากภาวะความกลัวการหกลม หรือความกังวลที่จะเกดิการหกลมหรือกลัววาไมสามารถรักษาการ
ทรงตัวไวได   Alexander46 และ Maki และคณะ39 ไดต้ังสมมติฐานวาผูสูงอายทุีม่ีความกลัวดงักลาวจะ
พยายามเกร็งตัวไวเมื่อถกูรบกวนขณะยืนเพื่อไมใหลมลง  การเกร็งตัวนี้ทาํใหเกิดภาวะการหดตัวของ
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กลามเนื้อทัง้ 2 ดานที่ควบคมุขอตอ47    ซึ่งในการศึกษาของ Osaka  และคณะ48  พบวาผูสูงอายเุพศหญิงที่
มีภาวะความกลัวการหกลมจะเกิดการทาํงานของกลามเนื้อขา  2 ดาน พรอมกันมากกวากลุมที่ไมกลัวการ
หกลม และคาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาเมื่อถูกรบกวนนั้น กลามเนื้อ tibialis anterior 
ทํางานกอนกลามเนื้ออ่ืน   Brooks 49  อธิบายการเกดิภาวะการเกร็งตัวของกลามเนื้อนี้ เนื่องจากรีเฟลกซ
และการทาํงานของระบบประสาทสวนกลางหรือสมอง และกลาววา การทาํงานพรอมกันของกลามเนื้อขา
ทุกมัดเปนโปรแกรมที่กาํหนดมาจากระบบประสาทระดบัสูง และพบวาการทํางานของกลามเนื้อ 
gastrocnemius ในกลุมที่กลัวหกลมเกิดกอนกลุมที่ไมกลัวหกลม ซึ่งสอดคลองกับการวิจยัในครัง้นีท้ี่พบวา 
ผูสูงอายทุี่กลวัหกลมมีการทํางานของกลามเนื้อ gastrocnemius กอนกลุมที่ไมกลัวหกลมทัง้ 2 เพศ  และ
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาระยะหางของเวลาของสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อในกลุมที่กลวัการหกลมมี
ชวงสัน้กวากลุมที่กลวัการหกลม แสดงวากลามเนื้อของกลุมที่ไมกลัวการหกลมเกิดการทํางานพรอมกนั 
เนื่องจากพยายามเกร็งกลามเนื้อใหขอตอมีความมั่นคงมากขึ้นจากภาวะความกลัวการหกลม 

 
ขอสรุป  
 ภาวะการกลัวการหกลมมีผลตอความสามารถในการทรงตัวในผูสูงอายุ โดยที่ภาวะการกลวัการ
หกลมมีผลตอระดับการทรงตัวและการทํางานของกลามเนื้อขาในการทรงตัวของรางกายเมื่อถกูรบกวน
สมดุล ซึ่งการทํางานของกลามเนื้อขามีความสําคัญตอการรักษาสมดุลการทรงตวัในผูสูงอายุ การออนแรง
ของกลามเนื้อจึงผลกระทบตอความสามารถในการรักษาสมดุลของรางกายผูสูงอาย ุ ดังนัน้ การออกกําลัง
กายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อขา และเพิ่มความสามารถในการทรงตวัเปนทางเลือกหนึง่ของการ
ปองกนัอุบัติการณการหกลมในผูสูงอาย ุ
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แบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอาย ุ

1. ชื่อ……………………………………......…… นามสกุล …………..……………………………. 
2. อาย…ุ……ป เพศ ................. เชื้อชาติ……..………สัญชาติ………..………ศาสนา .………..… 
3. ที่อยูบานเลขที…่…………… หมูที…่……ซอย………………………ถนน……………..………… 

ตําบล/แขวง…… … ……………. อําเภอ/เขต.................................. จงัหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย .................................... หมายเลขโทรศัพท ..……………………………………… 

4. ภูมิลําเนา(หากเหมือนขอ 3 ไมตองกรอก) บานเลขที…่…… หมูที…่……ซอย.……………………
ถนน…..………………ตําบล/แขวง…… … …………………. อําเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย ..................................  

5. สถานะภาพ   โสด    สมรส  
  หยาราง/แยกกันอยู    คูสมรสเสียชีวิต 

6. จํานวนบุตร………………………… คน   
7. จํานวนสมาชกิในบาน…………………………  คน 
8. การศึกษาสูงสดุ   ตํ่ากวา/เทียบเทา ป. 6   เทียบเทา ม. 3 

  เทียบเทา ม. 6    เทียบเทาอนุปริญญา 
  เทียบเทาปริญญาตรี   เทียบเทาปริญญาโทหรือสูงกวา 

9. อาชีพ  คาขาย     รับจาง/ลูกจาง   
  ไมไดประกอบอาชพี    อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

................................................... 
10. มือขางถนัด    ขวา               ซาย 
11. งานอดิเรก……………………………………………………………… 
12. โรคประจําตัว   ความดนัโลหิตสูง   เบาหวาน 

   โรคหัวใจ    อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 
13. การรักษาที่ไดรับ  .................……………………………………………………………………… 
14. น้ําหนกั……………กิโลกรัม     สวนสูง……………เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย……………. กก./ม2 
15. อัตราการเตนของหัวใจ …………………………………… คร้ัง/นาท ี             
16. อัตราการหายใจ……………………………………….. คร้ัง/นาท ี             
17. ความดันโลหติ………………………………..  มม.ปรอท                      

ลงชื่อ................................................. ผูบันทกึขอมูล 
วันที…่…/……/……  เวลา……………………น. 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับทีอ่ยูอาศัยของผูสูงอาย ุ
1. บาน  
    1.1 ลักษณะ    ตึกแถว/หองแถว  บานเดี่ยวมีบริเวณ  
     ทาวนเฮาส    หอง (คอนโดมิเนียม, อพารตเมนท) 
    1.2 จํานวนชั้น   1 ชั้น    2 ชั้น 
     3 ชั้น    มากกวา 3 ชั้น 
    1.3 บันได    ม ี     ไมม ี(ถาไมมีขามไปตอบขอ 1.5) 
    1.4 ตําแหนงบันได   นอกบาน   มีราวจับหรือที่ยึด  

  ไมมีราวจับหรือที่ยึด  
     ในบาน   มีราวจับหรือที่ยึด  

  ไมมีราวจับหรือที่ยึด  
 ข้ันบันไดกวาง .................... ซม. สูง .................... ซม. 
    1.5 ทางเดนิภายในบาน      สะดวก    ไมสะดวก 
    1.6 การวางของใช/เครื่องใช   เปนระเบยีบ   ไมเปนระเบียบ 
    1.7 แสงสวางภายในบาน   เพียงพอ    ไมเพียงพอ 
2. หองนอน 
    2.1 ลักษณะทีน่อน   เตยีง   พื้น 
     ฟูก    เสื่อ 
    2.2 แสงสวางภายในหอง   เพียงพอ   ไมเพียงพอ  
3. หองอาบน้ํา 
    3.1 ลักษณะการอาบน้ํา   ฝกบัว   ถังน้ํา   อางอาบน้ํา 
    3.2 ราวจับหรือที่ยึด    ม ี    ไมม ี
4. หองสวม 
    4.1 ลักษณะ    สวมซึม   โถชักโครก 
    4.2 ราวจับหรือที่ยึด   ม ี    ไมม ี
5. บริเวณที่อาจเกิดการหกลมไดงายภายในบาน   มี    ไมมี                        
    ถามีโปรดระบุ  - บริเวณ........................................................................................... 

  - ลักษณะ ........................................................................................ 
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ตอนที่ 3 ประวัติการหกลมในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 
1. ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยลมหรือไม 

  ไมเคย    เคย 1 คร้ัง 
  เคย 2 คร้ัง   มากกวา 3 คร้ัง 

(ถาคุณไมเคยลมใหหยุดเพยีงเทานี้ หากเคยลมใหทาํแบบสอบถามตอไป) 
2. คุณลมที่ไหน 

  ภายในบาน :  
 ขณะกาวขึน้หรือลงพื้นตางระดบั  (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขณะกาวขามสิ่งกีดขวาง   (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขณะลุกจากเตียง    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขณะลุกจากเกาอี ้    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขณะอาบน้าํ    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขณะเขาหองสวม    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขณะขึ้นหรือลงบันได   (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................. 

     ทางเขาบาน/ สวนบรเิวณรอบบาน 
 ข้ึนหรือลงบันได     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ในสวน     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ทางเดิน     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................. 

  ที่อ่ืนๆ :  
 บาทวิถ ี     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขอบถนน/ทอน้ํา    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 อาคารสํานักงาน    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขณะลงจากรถยนต/รถโดยสาร  (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 บานผูอ่ืน     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................. 

3. คุณลมไดอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 สะดุด     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ล่ืน     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 สูญเสียการทรงทา    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
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 เขาออน     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 เปนลม     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 วิงเวียนศีรษะ/มึนงง   (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ไมแนใจ     (   ) ใช  (   ) ไมใช 

4. คุณไดรับบาดเจ็บจากการลม     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
5. ถาไดรับบาดเจ็บ บาดเจ็บอยางไร   

 ฟกช้าํ     (   ) ใช  (   ) ไมใช       
 ถลอก     (   ) ใช  (   ) ไมใช      
 ขอมือหัก     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ขอสะโพกหัก    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 กระดูกซี่โครงหัก    (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 ปวดหลงั     (   ) ใช  (   ) ไมใช 
 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

......................................................................................  
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แบบประเมินความสามารถในการใชชวีิตประจําวัน 
ดัชนีบารเทลเอดีแอล (Barthal ADL Index) 
 
1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสํารับไวใหเรียบรอยตอหนา) 

.....0 ไมสามารถตักอาหารเขาปากไดตองมีคนปอนให 

.....1 ตักอาหารเองได แตตองมีคนชวย เชน ชวยใหชอนตักเตรยีมไวให หรือตัดใหเปนชิน้เล็กๆ 
 ไวลวงหนา  
.....2 ตักอาหาร และชวยตวัเองไดเปนปกต ิ

2. Grooming (ลางหนา,หวผีม,แปรงฟน,โกนหนวด ในระยะ 24-48 ชั่วโมงที่ผานมา) 
.....0 ตองการความชวยเหลือ 
.....1 ทําไดเอง (รวมทั้งทีท่ําไดเอง ถาเตรียมอุปกรณไวให) 

3. Transfer (ลุกนัง่จากทีน่อน หรือจากเตียงไปยังเกาอี้) 
.....0 ไมสามารถนั่งได(นั่งแลวจะลมเสมอ) หรือตองใชคนสองคนชวยกันยกขึ้น 
.....1 ตองการความชวยเหลืออยางมากจึงจะนัง่ได เชน ตองใชคนที่แข็งแรง หรือมทีักษะ 1 คน  

หรือใชคนทัว่ไป 2 คนพยงุ หรือดันขึ้นมาจงึจะนัง่อยูได 
.....2 ตองการความชวยเหลือบาง เชน บอกใหทาํตาม หรือชวยพยงุเล็กนอย หรือตองมีคนดูแล  

เพื่อความปลอดภัย 
.....3 ทําเองได 

4. Toilet use (ใชหองสุขา) 
.....0 ชวยตัวเองไมได 
.....1 ทําเองไดบาง(อยางนอยทําความสะอาดตัวเองไดหลงัจากเสร็จธุระ) แตตองการความ 

ชวยเหลือในบางสิง่ 
.....2 ชวยตัวเองไดดี(ข้ึนนั่ง และลงจากโถสวมเองได,ทําความสะอาดไดเรียบรอยหลงัจากเสร็จ 

ธุระ,ถอดและใสผาไดเรียบรอย) 
5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในหองหรือบาน) 

.....0 เคลื่อนที่ไปไหนไมได 

.....1 ตองใชรถเข็นชวยตัวเองใหเคลื่อนที่ไดเอง(ไมตองมีคนเข็นให)และจะตองเขาออกมมุหอง 
หรือประตูได 

.....2 เดิน หรือเคลื่อนที่โดยมีคนชวย เชนพยงุ หรือบอกใหทาํตาม หรือตองใหความสนใจดูแล 
เพื่อความปลอดภัย 

.....3 เดิน หรือเคลื่อนที่ไดเอง 
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6. Dressing (การสวมใสเสือ้ผา) 
.....0 ตองมีคนสวมใสให ชวยตัวเองแทนไมได หรือไดนอย 
.....1 ชวยตัวเองไดราวรอยละ 50 ที่เหลือตองมีคนชวย 
.....2 ชวยตัวเองไดดี(รวมทั้งการติดกระดุม,รูดซิบ หรือใชเสื้อผาที่ดัดแปลงใหเหมาะสมก็ได) 

7. Stair (การขึ้นลงบนัได 1 ข้ัน) 
.....0 ไมสามารถทําได 
.....1 ตองการคนชวย 
.....2 ข้ึนลงไดเอง(ถาตองใชเครื่องชวยเดนิ เชน walker จะตองเอาขึ้นลงไดดวย) 

8. Bathing (การอาบน้าํ) 
.....0 ตองการคนชวย หรือทําให 
.....1 อาบน้าํเองได 

9. Bowels (การกลั้นการถายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา) 
.....0 กลั้นไมได หรือตองการสวนอุจจาระอยูเสมอ 
.....1 กลั้นไมไดเปนบางครั้ง(เปนนอยกวา 1 คร้ังตอสัปดาห) 
.....2 กลั้นไดเปนปกติ 

10. Bladder (การกลัน้ปสสาวะในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา) 
.....0 กลั้นไมได หรือใสสายสวนปสสาวะแตไมสามารถดูแลเองได 
.....1 กลั้นไมไดเปนบางครั้ง(เปนนอยกวาวันละหนึ่งครั้ง) 
.....2 กลั้นไดเปนปกติ 
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แบบประเมิน Fear  of Falling Scale 
(Tenetti et al , J. Gerontology,1990:45;P239-249) 

ในแตละขอจะมีคะแนนจาก 0 – 10    โดยที ่ 0   หมายถงึ     ไมมีความมัน่ใจ 
5   หมายถงึ     มีความมั่นใจปานกลาง 
10  หมายถึง     มีความมั่นใจเต็มที ่

ความมัน่ใจ หมายถงึ คุณสามารถทํากิจกรรมแตละอยางตอไปนี้โดยไมมีการลม 
                                                   ไมมีความมัน่ใจ มีความมัน่ใจปานกลาง มีความมั่นใจเต็มที ่

                                                                          (0)                             (5)               (10) 
1. สวมใส-ถอดเสื้อผา   
2. เตรียมอาหารหนึง่มื้องายๆ   
3. อาบน้ํา   
4. นัง่/ลุกขึ้น จากเกาอี ้   
5. ลงนอน/ลุกขึ้นจากเตยีง   
6. เดินไปเปดประตูหรือรับโทรศัพท   
7. เดินภายในบาน   
8. เอื้อมหยิบของในตูติดผนงั/ชั้นวางของ   
9. ทํางานบานเบาๆ (เชน กวาดบาน,ปดฝุน)   
10. เดินไปซื้อของเล็กนอย (เชน ไปรานขายของชํา)   
Total  FES……………../………………….  Average  FES……………….. 
11.ใชบริการขนสงมวลชน (เชน รถเมล รถไฟ )   
12.ขามถนน   
13.ทาํงานสวนเบาๆ เชน รดน้ําตนไม    
14.เดินเขา-ออกจากบาน   
Total  MFES……………../………………….  Average MFES……………… 

จาก : Hill K, et al. 1996  Fear of falling revisited. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation  77 : 1025-9 

โปรดตอบคําถาม 2 ขอ ตอไปนี้ 
1. คุณกลัวการหกลมหรือไม ? 
2. มีบริเวณภายในบานหรือนอกบานที่คุณกลัวที่จะลม………………………………………………. 
    ถามีโปรดระบุ………………………………………………………. 
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การตรวจรางกาย 
 
1. คาชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอ (ROM) ของขาขวา 

ขอตอ การเคลื่อนไหว ชวงองศาการเคลื่อนไหว (องศา) 
Hip joint 1. Flexion/Extension 

2. Abduction/Adduction 
3. Internal/External Rotation 

 

Knee joint 1. Flexion/Extension  
Ankle joint   1.Dorsiflexion/Planterflexion  

            หมายเหต ุ :  Hip Flexion with Knee Flexion 
 
 
2. กําลังกลามเนื้อ (Muscle power) ของขอเขาและขอเทาขางขวา 
  

ขอตอ การเคลื่อนไหว กําลังกลามเนือ้ 
Knee joint Flexion  
 Extension  
Ankle joint   Dorsiflexion  
 Planterflexion  
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ROMBERG TEST 
 

 ระยะเวลา (นาที) 

ยืนบนขาทั้ง 2 ขาง  
หลับตา 
 - เทาชิดกนั 
 - เทาแยกกัน 

ยืนดวยขาขางเดียว (ขางถนดั) 
 - ขาขวา 
 - ขาซาย 

 

 

TANDEM TEST 
 

 ระยะเวลา (นาที) 

ทายนื:เทาถนดัอยูดานหลัง 
 - ลืมตา 
 - หลับตา 
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PROPRIOCEPTIVE TEST 
 

 Intact     loss  

 ขวา ซาย ขวา ซาย 

ขอเทา  
plantar flexion 
dorsi flexion 
eversion 
inversion 
ขอนิ้วเทา 
big toe 
second toe 
third toe 
fourth toe 
fifth toe 
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รายงานผลการตรวจรางกายเบื้องตน 
โครงการ “การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกลมในผูสูงอายุไทย” 

 
ชื่อ ......................... .............................................. นามสกุล ..........................................................  
อาย ุ......................... ป    น้ําหนกั ........................... กก.              สวนสงู .......................... ซม.  
1. สขุภาพทัว่ไป 

ดัชนีมวลกาย .................................... กก/ม2 (18.5 -24.9) 
อัตราการเตนของหัวใจ ....................... คร้ัง/นาท ี (50 - 100) 
อัตราการหายใจ ................................. คร้ังตอนาที (12 - 20) 
ความดันโลหติ ................................... มม.ปรอท   (120/80-135/85) 

2. สมรรถภาพของรางกาย                                                                      
                ชวงการเคลือ่นไหวของขอตอ 
ขอตะโพก    

การงอ   (100-120) 
การเหยียด   (20-30) 
การกางขา   (40-45) 
การหุบขา   (20-30) 
การหมนุขอตะโพกเขา   (40-45)  
การหมนุขอตะโพกออก   (45-50) 

ขอเขา    
การงอ   (130-150) 
การเหยียด   (0) 

ขอเทา    
การกระดกปลายเทาขึ้น   (20) 
การถีบปลายเทาลง   (40-55) 

                ความแข็งแรงของกลามเนื้อ      
ขอเขา   

การงอ   (5) 
การเหยียด   (5) 

ขอเทา    
การกระดกปลายเทาขึ้น   (5) 
การถีบปลายเทาลง   (5) 
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3. ความสามารถในการทาํกิจวัตรประจําวัน     ปกต ิ  บกพรอง 
4. การรับรูการเคลื่อนไหวของขอตอของนิ้วเทา  ปกติ  บกพรอง 
5. ความสามารถในการทรงตัว      ปกต ิ  เสี่ยงตอการลม  
สรุป   ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
ขอมูลเบื้องตน 

1. ดัชนีมวลกาย (Body mass index, BMI)  สามารถบอกถงึความเสีย่งตอการเกิดโรคตางๆ เชน 
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เปนตน ไดดังแสดงในตาราง 

ดัชนีมวลกาย  ความเสี่ยงตอการเกิดโรค 
นอยกวา18.5 ผอม (Underweight) นอย 
18.5-24.9 ปกติ (Normal weight) นอย 
25.0-29.9 คอนขางอวน (Overweight) คอนขางสงู 
30.0 -34.9 อวน (Obesity) สูง 
35.0-39.9 อวน (Obesity) สูง 
40 หรือมากกวา อวนมาก (Extreme obesity) สูงมาก 

 
2. ระดับความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
 ปกติความแขง็แรงของกลามเนื้อจะอยูในระดับ 4-5 หากอยูในระดับที่นอยกวาควรออกกําลงักาย
เพื่อเพิม่ความแข็งแรงของกลามเนื้อนัน้  
3. ชวงการเคลื่อนไหวของขอตอ 
 หากมีชวงการเคลื่อนไหวทีน่อยกวาเกณฑปกติ แสดงถงึ การขาดความยืดหยุนของกลามเนื้อและ
เนื้อเยื่อรอบขอตอ ซึ่งอาจสงผลตอการทรงตัว และทําใหเกิดการบาดเจ็บได จึงควรออกกําลงักายในทาที่
ยืดกลามเนื้อเพื่อเพิ่มหรือคงสภาพความยดืหยุน 
--------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการ   ”การศึกษาเรื่องการทรงตวัและหกลมในผูสูงอายุไทย” 
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. อาจารยแดนเนาวรัตน  จามรจันทร 
                          2. ผศ. ดร.จิตอนงค  กาวกสกิรรม 
                                      3. อาจารยสุจิตรา  บุญหยง 
สถานที่ติดตอ    ภาควิชากายภาพบาํบดั  คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
โทรศพัท  0-2218-9848              E-mail; Dannavarat.C@chula.ac.th  
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  การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกลมในผูสูงอายไุทย  
  A study in fall and balance in Thai elderly population 

แดนเนาวรัตน  จามรจันทร 
จิตอนงค  กาวกสิกรรม 

สุจิตรา  บุญหยง 
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
_______________________________________________________________________________ 
Abstract 
Introduction: Fall is a common problem in the elderly.  Fall mostly results from impairment or loss 
of balance.  Loss of  balance in the elderly is usually accompanied with fear of falling and 
weakness of lower limb muscles.  Fear of  falling is a factor influenced on the balance ability. 
This study investigated the balance ability in Thai elderly with and without fear of falling.  The 
study also compared the activity of lower limb muscles during anterior perturbation. 
Objectives: To investigate the balance ability in the elderly and the relationship between fear of 
falling and balance including the influence of the knee and ankle musculatures on balance. 
Methods: Sixty males and females Thai elderly, aged 65-80 years, volunteered in this study.  
They were classified into two main groups; one having a fear of falling (FF) (15 males and 15 
females) and another without the fear (NFF) (15 males and 15 females).  Balance ability was 
evaluated by mean of the measurement of change in center of  pressure in term of limit of 
stability during postural change to maximal forward and backward leaning on the force platform 
on which they were standing.  The onset time of of the right lower limb muscle activity, such as 
tibialis anterior, rectus femoris, biceps femoris and gastrocnemius (medial head) was also 
detected during anterior perturbation. 
Results: There was a statistically significant difference (p<0.05) in the value of limit of 
stability(maximum excursion) during forward leaning in the male –non fear group comparing 
with other groups.  The male-non fear group had the greater value of limit of stability.  In 
comparison with the fear of falling group, the non fear group had the greater value of limit of 
stability (maximum excursion and direction control) in backward leaning which was statistically 
significant different (p<0.05).  The tibialis anterior firstly responded to anterior perturbation in 
order to keep the balance. The onset time of the tibialis anterior in non fear group was 
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statistically different from the fear of falling group (p<0.05).  However, there was no difference of 
the onset  time of tibialis anterior between male and female. 
Conclusion: Fear of falling is a factor that diminishes the quality of movement, decreases the 
physical capability which consequently results in weakening muscles.  Fear of falling can cause 
balance impairment and therefore can increase the incidence of fall.  Strengthening exercise of 
knee and ankle musculatures accompanied with balancing exercise can be the way to alleviate 
and prevent this problem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บทคัดยอภาษาไทย 
 
บทนํา   การหกลมเปนปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ สาเหตทุี่ทาํใหหกลมนั้นสวนใหญเกิดจากการลดลง
หรือสูญเสียการทรงตัว  การสูญเสียการทรงตัวพบมากในผูสูงอายทุีก่ลัวการหกลมและกลามเนือ้ออนแรง  
ซึ่งภาวะความกลัวการหกลมเปนปจจยัทีม่ีอิทธพิลตอการทรงตัว  การศึกษาครั้งนีเ้ปนการศึกษา
เปรียบเทยีบการทรงตัว และความแตกตางของการทาํงานของกลามเนื้อขาเพื่อรักษาสมดุลรางกายเมื่อเสีย
สมดุลขณะยืนในผูสูงอายุไทยที่มีภาวะความกลวัการหกลมและไมมีภาวะความกลัวการหกลม   
วัตถุประสงค   ศึกษาระดับการทรงตัว ความสมัพันธระหวางความกลวัการหกลมกับการทรงตัวใน
ผูสูงอาย ุและอิทธิพลความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ควบคุมขอเขาและขอเทากับการทรงตัว 
วิธีการศึกษา ประชากรผูสูงอายุไทยทั้งเพศชายและหญิง อายุระหวาง 65-80 ป เพศละ 30 คน แตละเพศ
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทีก่ลัวการหกลมและกลุมที่ไมกลัวการหกลม กลุมละ 15 คน ทาํการทดสอบการ
ทรงตัวขณะยนืโดยวัดจุดศูนยกลางแรงกดที่เทา(ระยะจํากัดการทรงตัว) ขณะโนมตัวไปดานหนาและเอน
ตัวมาทางดานหลัง และวัดเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาที่กลามเนื้อ tibailis anterior, 
rectus femoris, biceps femoris และ gastrocnemius(medial head) ของขาขวา เมื่อถูกรบกวนใหเสีย
สมดุลไปดานหนา 
ผลการศึกษา กลุมที่ไมกลวัการหกลมเพศชายมีความสามารถในการโนมตัวมาดานหนาไดระยะที่เคลื่อน
ไปไดมากที่สุดมากกวาทุกกลุมทั้งระหวางเพศและในเพศเดียวกนั โดยมีคาความแตกตางอยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติที ่p<0.05  และกลุมที่ไมกลวัการหกลมทัง้ 2 เพศ สามารถเอนตัวมาดานหลังไดระยะทีเ่คลื่อนไป
ไดมากที่สุดและความสามารถในการควบคุมทิศทางมากกวากลุมทีก่ลัวการหกลม โดยมีคาความแตกตาง
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ p<0.05 และเมื่อถกูรบกวนสมดลุการทรงทาขณะยนืพบวาทกุกลุมมกีาร
ทํางานของกลามเนื้อ tibialis anterior กอนกลามเนื้อขาอ่ืน โดยทีก่ลุมที่ไมกลวัการหกลมจะทาํงานกอน
กลุมทีก่ลัวการหกลมโดยมคีาความแตกตางทางสถิติที ่p<0.05  และกลุมที่ไมกลวัการหกลมทั้ง  2 เพศไม
มีความแตกตางกนั  
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สรุปผลการศกึษา ภาวะความกลวัการหกลมเปนปจจัยหนึ่งที่ทาํใหการเคลื่อนไหวลดลง ประสิทธิภาพ
ทางกายลดลงสงผลใหเกิดภาวะกลามเนื้อออนแรง อันเปนสาเหตุใหการทรงตัวลดลง และเกิดการหกลมได
งายขึน้ วิธหีนึง่ในการแกไขหรือปองกนัการหกลมคือการออกกําลงักายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ที่ควบคุมขอเขาและขอเทา และเพิ่มประสทิธิภาพในการทรงตัว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
บทนํา  

 การหกลมในผูสูงอายุเปนปญหาที่พบบอยในผูสูงอาย1ุ,2  เปนสาเหตทุี่ทาํใหเกิดการบาดเจบ็
เฉียบพลนั โดยเฉพาะการหกัของกระดูกในสวนตางๆของรางกาย เชน ขอตะโพก หรือขอมือ การหกลมมกั
เกิดในผูทีม่ีสุขภาพไมดีและมีความสามารถในการทาํงานนอยลง พบวาประมาณ 30 เปอรเซ็นตของ
ผูสูงอายทุี่มีอายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป เคยมีประสบการณการหกลมมากกวา 1 คร้ังตอป   การบาดเจ็บ
สวนมากที่เกิดจากการหกลม คือ ขอตะโพกหัก   และพบวาผูสูงอายุเพศหญิงที่มอีายุมากกวา 70 ป  ซึ่ง
สวนใหญไมสามารถกลับไปใชชีวิตหรือทาํงานไดตามปกติ  ทําใหความสามารถในการทํางาน และ
คุณภาพชีวิตลดลง  อัตราการเสียชีวิตจากการหกลมจะเพิ่มข้ึนเมื่ออายุ  75 ปข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ทุกเชื้อชาติและชาตพิันธุ3,4,5,6  ผูสูงอายุจะเดินอยางอิสระแตความสามารถในการควบคุมสมดุลการ
ทรงตัวนั้นลดลงทาํใหเมื่อล่ืนหรือสะดุดจะเกิดการหกลมไดงาย7 

ปจจัยทีท่ําใหเกิดการหกลมในผูสูงอายุจะเพิ่มอัตราการหกลมในผูสูงอายุ 5  แบงเปน ปจจัยภายใน 
(Intrinsic Factor) และปจจัยภายนอก (Extrinsic Factor) ไดแก   ปจจัยภายใน เปนการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา ระบบกระดูกและกลามเนื้อ และทางจิตใจ ทําใหเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกายเมื่อ
อายุเพิ่มข้ึน สงผลใหผูสูงอายุหกลมไดงาย8,9,10   ไดแก อายุทีเ่พิ่มข้ึน ประวัติการหกลมในอดีต การเจ็บปวย
เร้ือรัง การไดรับการรักษาทางยา เชน ยากลอมประสาท ยาคลายเครียด มีความบกพรองในดานการทรงตัว
และการเคลื่อนไหว ระบบประสาทรับความรูสึกบกพรองรวมถงึการมองเหน็ภาพที่ไมชัดเจน ภาวะความมึน
งง ความบกพรองทางการรับรู การเรียนรูและความเขาใจตอส่ิงแวดลอม ความผิดปกติทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบประสาทและกลามเนื้อ ระบบกระดูก และปญหาของเทา ปจจัยภายนอก จะเปน
ปฏิกิริยาของรางกายในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม11   แสงสวางไมเพียงพอ  ทางขึ้นบันไดที่ไมปลอดภัย
หรือพื้นตางระดับ และพฤตกิรรมที่กอใหเกิดความเสีย่ง11,12  

ปจจุบันประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยมีจํานวนเพิม่ข้ึนเนื่องจากโครงสรางของสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงและวิทยาการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ดีข้ึน13 จากการศึกษาประชากรผูสูงอายุใน
ประเทศไทยเมื่อ ป ค.ศ. 1999 พบวามีจาํนวน 5.2 ลานคน โดยจะเพิม่ข้ึนเปน 5.6 ลานคนในป ค.ศ. 2000 
และ ในป ค.ศ. 2010 จะเพิม่ข้ึนเปน 7.4 ลานคน จนถงึป ค.ศ. 2025 จะมีผูสูงอายถุึง 13.9 ลานคน โดยจะ
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เปนหญงิมากกวาชาย และผูสูงอายุทีอ่ยูตามลําพังในทีพ่ักอาศัยมจีํานวนเพิ่มข้ึนตามลําดับ เนื่องจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และมีจํานวนไมนอยที่ไดรับอุบัติเหตุรุนแรงขณะอยูลําพังและอาจเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตตามมา  อุบัติการณการหกลมข้ึนกับสภาพทางรางกายและสภาวะแวดลอมของแต
ละบุคคล  ผูสูงอายจุะเสี่ยงตออุบัติเหตุการหกลมมากขึ้น เนือ่งจากมีขอจํากัดในการทํางานและการ
ชวยเหลือตนเอง และมกัดําเนินชีวิตดวยการพึ่งพาผูที่แข็งแรงกวา เชน ลูกหลาน ผูใกลชิดหรือผูดูแล แมวา
ผูสูงอายุจะอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแลวก็ตาม อุบัติการณของการหกลมยังเพิ่มข้ึน จากขอมลูนี้
เปนแนวทางทีบ่อกไดวาปญหานั้นอาจมาจากสภาพรางกายที่เสื่อมลงตามอายุเชนมคีวามแข็งแรงของ
กลามเนื้อลดลง โดยเฉพาะกลามเนื้อขอตะโพก ขอเขาและขอเทา ซึง่นาํไปสูปญหาการควบคุมการทรงตวั 
การเดินที่ผิดปกติ  ทั้งนี้เพราะการควบคมุการทรงตัวทีดี่นั้นเกิดจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพของระบบ
กระดูกและกลามเนื้อและระบบประสาท7  

 ผูสูงอายทุี่เคยหกลมจะขาดความมัน่ใจในการทาํกิจกรรมในแตละวนั  เรียกภาวะนี้วา “ภาวะความ
กลัวการหกลม”(fear of falling)14,15,16 ซึ่งทําใหลดความสามารถของรางกายในการทํางาน ลดบทบาททาง
สังคม และนําไปสูความเสี่ยงตอการหกลมเพิ่มข้ึน 

 เมื่ออายุมากขึน้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกายมากมาย  เชน การเดินชาลง ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อขาลดลง และชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอลดลง  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆเชนปญหาทาง
สายตา  ไดแก ความสามารถในการมองเห็นลดนอยลงทั้งดานความชัดเจน การมองใกลไกล ลานสายตา 
การปรับของสายตาเมื่อมองในที่มืดและสวาง  การเปลีย่นแปลงทางระบบประสาทที่ทาํใหตอบสนองชาลง
เทําใหความสามารถในหารทรงตัวลดลง7 

 การทดสอบการทรงตัวเบื้องตนจะดูความสามารถเคลื่อนไหว และความสามารถในการเคลื่อนยาย
ตนเองไดอยางปลอดภัยไปยังที่ตางๆ เชน การนั่ง การลุกขึ้นยนืจากเกาอี้ การยืน การเอื้อมมือมาดานหนา
ขณะยืน การเดินอยางอิสระ และการหมนุตัว 360 องศา 12     

นอกจากนี ้ มรีายงานวาความกลวัการหกลม (Fear of falling) เปนสาเหตุสําคัญของ Post-fall 
syndrome17 และอาจเกิดขึน้ไดเองโดยที่ไมเคยหกลมเลย เปนสาเหตุที่ทาํใหผูสูงอายุขาดความสามารถใน
การรักษาภาวะสมดุลขณะทรงตัว   อยางไรก็ตาม มีรายงานวาประมาณ 50% ของผูสูงอายุจะเกิดความ
กลัวการหกลมหลังจากที่ไดหกลมมาแลว และผลที่ตามมาจากความกลัวการหกลม คือ ลดการเคลื่อนไหว
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการหกลมสงผลใหคือกลามเนื้อฝอลีบและประสิทธิภาพในการทํางานนอยลง และมี
ผลตอคุณภาพชีวิต เชน ลดบทบาทในสังคม หรือ ลดกิจกรรมยามวาง18 และจากการสํารวจของ Maki  
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และคณะ19 พบวาผูสูงอายุที่มีภาวะความกลวัการหกลมมีแนวโนมที่จะเกิดการหกลมสูงกวาผูสูงอายทุี่ไม
กลัวการหกลม  จะเหน็ไดวาความกลัวการหกลมมีอิทธพิลตอการทรงตัวในทายนื  

จากขอมูลดังกลาวขางตนเปนสาเหตุนาํไปสูการศึกษาเรื่องการทรงตัวและการหกลมในผูสูงอายุ 
โดยนาํภาวะความกลัวการหกลมมาพิจารณา โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางความ
กลัวการหกลมกับการทรงตวัในผูสูงอาย ุ  เพื่อศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอายุ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพล
ความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ควบคุมขอเขาและขอเทากบัการทรงตัวและอุบัติการณการหกลม 

เนื่องจากความกลัวการหกลมนําไปสูความไมมั่นใจและลดการเคลื่อนไหวเปนผลทาํใหตองพึง่พา
ผูอ่ืน ซึง่ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนีส้ามารถเปนแนวทางในการปองกนัหรือลดอุบัติการณของการหก
ลมในผูสูงอายแุละเปนขอมูลที่จะทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพการดําเนนิชวีิตที่ดีและไดมาตรฐาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ลักษณะอาสาสมัคร 
อาสาสมัครผูสูงอาย ุ(อายุระหวาง 65 – 80 ป) สุขภาพดี อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล จํานวนเพศละ 30 คน โดยคัดกรองจากผูสูงอาย ุ380 คน (เพศชาย 143 คน เพศหญิง 237 
คน) ซึ่งทัง้หมดจะถูกทําการซักประวัติทัว่ไป และประวัติการหกลมใน 6 เดือนที่ผานมา ตรวจสุขภาพ
รางกายเบื้องตน เชนอัตราการหายใจ ระดับความดันโลหิต น้าํหนัก สวนสงู ประเมินการใชชีวิตในแตละวัน
โดยใชแบบสอบถามดัชนีบารเทลเอดีแอล แตละเพศแบงเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน คือ กลุมทีก่ลัวการหก
ลม (fear of falling group) และกลุมทีไ่มกลัวการหกลม (no fear of falling group) โดยวธิกีารของ 
Modified Falls Efficacy Scale (MFES)14 และจับคูใหอาสาสมัครทัง้ 2 กลุมมี อายุ สวนสูง มวลน้ําหนกั
และการใชชีวติในแตละวัน (age, body height and mass, and physical activity) ใกลเคียงกนั หลังจาก
นั้นวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ควบคุมขอเขาและขอเทา ชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอขาขวา 
ความสามารถในการทรงทาเบื้องตน (โดยการใหยนืหลบัตา ยนืบนขาขางเดยีว และยืนโดยเทาขางหนึง่อยู
ดานหนาเทาอกีขางหนึง่) และอาสาสมคัรที่เขารวมการวิจัยครั้งนี้ไมมีอาการของกลุมโรคหัวใจและหลอด
เลือดและโรคทางระบบประสาท และสามารถเดินไดอยางอิสระ อาสาสมัครไดรับการอธิบายถึงขั้นตอน
และความปลอดภัยของการวิจัย และอาสาสมัครไดใหความยนิยอมเปนลายลักษณอักษร ข้ันตอนการคัด
กรองอาสาสมคัรแสดงในรูปที่1 งานวจิยัครั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรม
การวิจยัในมนษุยและการใชสัตวทดลองในการวิจยั กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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รูปที่ 1   ข้ันตอนการคัดกรองอาสาสมัคร 
 
 

ประชากรผูสูงอายุ 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

กลุมอาสาสมัครผูสูงอาย ุ
(380 คน) 

กลัวหกลม 
(21 คน) 

ไมกลัวหกลม 
(122 คน) 

ไมกลัวหกลม  
(201 คน) 

กลัวหกลม 
(36 คน) 

เพศหญิง 
(237 คน) 

เพศชาย 
(143 คน) 

กลัวหกลม 
(15 คน) 

ไมกลัวหกลม 
(15 คน) 

กลัวหกลม 
(15 คน) 

ไมกลัวหกลม  
(15 คน) 

ตรวจประเมินความสามารถในการใชชีวิตประจําวัน 
และภาวะความกลวัการหกลม 

วัดความแข็งแรงของกลามเน้ือ  ระยะจํากัดการทรงตัว และสัญญาณไฟฟากลามเน้ือ ขณะถูกรบกวนการทรงตัว 
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เครื่องมือวิจยั  
การวิจยัครั้งนีเ้ปนการศึกษาถึงความสัมพนัธระหวางผลของความกลัวการหกลมกับความสามารถ

ในการรักษาสมดุลการทรงตัวในทายนื อุปกรณทีใ่ชประกอบดวยเครื่องวัดสมดุลรางกาย (Balance 
system;Balance Master ®,NeuroCom® International, Inc. Clackamas, OR, USA) และซอฟแวร 
เวอรชั่น 8.0 ที่มีแผนวัดแรงปฏิกิริยาแบบคู (dual forceplate) ที่อยูใตฐานสาํหรับยืน (platform) (รูปที่ 2)  
เพื่อบันทึกคาจุดศูนยกลางแรงกดที่เทา (center of pressure; COP) ขณะเสียสมดุลที่เกิดเอง 
(spontaneous – sway test)  โดยใหโนมตัวไปดานหนาและเอนตวัมาดานหลัง และบันทกึคาระดับการ
ทรงตัวในผูสูงอาย ุ จากการเปลี่ยนแปลงจดุศูนยกลางของแรงกดที่เทา (center of pressure) ซึง่เปนคาที่
ไดจากการวัดระยะจํากัดการทรงตัว (Limits of Stability) ทางดานหนาและดานหลัง   และใชเครื่องวัด
สัญญาณไฟฟาของกลามเนือ้ (electromyogram recorder; Muscle tester model ME3000P8, Mega 
Electronics Ltd. Kuopio, Finland) ซึ่งมีซอฟแวร MegaWin 700046 เวอรชั่น  2.0 เพื่อบันทึกเวลาเริ่มตน
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (onset  time, sec) และลําดับการทํางานของกลามเนื้อ 
rectus femoris, biceps femoris, tibialis anterior  และ gastrocnemius (medial head) ของขาขางขวา 
ขณะทําใหเสียสมดุล (induced – sway test) ในทายืน โดยติดขั้วบันทึกสัญญาณไฟฟากลามเนือ้ (Blue 
sensor®, Ambu, Denmark) ที่ผิวหนงับริเวณ motor point ของกลามเนื้อทัง้ 4 มัด ขอมูลทั้งหมดถกู
บันทกึไวในคอมพิวเตอรและนํามาวิเคราะหเวลาเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแต
ละมัด  

 
วิธีการวิจัย  

 อาสาสมัครยนืทรงตัวบนแผนวัดแรงปฏกิิริยาแบบคู(dual forceplate) ที่อยูใตฐานสาํหรับยืน 
(platform) ของเครื่องวัดสมดุลรางกายโดยไมใสรองเทา และใหเทา 2 ขางวางขนานกนั โดยความหาง
เทากับชวงกวางระหวางขอตะโพกของอาสาสมัคร และทําการวัดจุดศูนยกลางของแรงกดที่เทา(center of 
pressure) โดยการวัดระยะจํากัดการทรงตัว(limit of stability) ในขณะที่อาสาสมัครโนมตัวไปทาง
ดานหนาและดานหลัง(Anteroposterior direction) ใหมากที่สุด  โดยอาสาสมัครตองพยายามรกัษาสมดุล
ใหอยูในชวงของจุดศูนยกลางของแรงกดที่เทา ทั้ง 2 ดานโดยที่ฝาเทาวางอยูบนแทนรับแรงกดตลอดเวลา 
(รูปที่ 2)  แลวจึงบนัทกึระยะจาํกัดในการทรงตัวโดยแสดงผลเปนคาตัวแปร ไดแก ระยะเวลาในการ
ตอบสนอง (reaction time,sec) เปนเวลาที่เร่ิมเคลื่อนลําตัวเมื่อไดรับสัญญาณหรอืคําสั่ง,   ความเร็วใน
การเคลื่อนที่ (movement velocity, deg/sec) เปนความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของจุดศูนยถวง(COG) 
ของรางกาย,  ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไป(end point excursion, %LOS) เปนระยะทางทีส่ามารถ
เคลื่อนตัวครั้งแรกไปไดไกลที่สุด และระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(maximum excursion, %LOS) เปน
ระยะทางที่จุดศูนยถวงของรางกายเคลื่อนไปไดไกลที่สุดระหวางทดสอบ ซึ่งอาจมากกวาระยะทางสุดทาย
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ที่เคลื่อนที่ไปถาความพยายามขณะทาํการทดสอบที่จะไปใหไกลกวาครั้งแรกที่เคลื่อนที่ไป  และ
ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (direction control, %) เปนคาที่ไดจากการเปรียบเทียบปรมิาณการ
เคลื่อนไหวที่ไปยังเปาหมายอยางถูกตองตอปริมาณการเคลื่อนไหวที่ออกนอกเสนทางที่ไปยงัเปาหมาย  
 หลังจากนั้นใหอาสาสมัครยืนตรงมองวัตถุหรือภาพทางดานหนาที่หางจากที่ยนืประมาณ 2 เมตร 
จากนั้นผูวิจัยทําการติดขั้วบนัทกึสัญญาณไฟฟากลามเนือ้ที่ผิวหนงับริเวณ motor point ของ กลามเนื้อ 
rectus femoris, biceps femoris, tibialis anterior และ gastrocnemius(medial head) ที่ขาขวา แลวจงึ
รบกวนสมดุลการทรงตวัของอาสาสมัครมาทางดานหนาโดยการเตือนดวยเสียงและไมมีการเตือนดวยเสียง 
ดวยวิธกีารแบบสุม และบันทึก คาเวลาของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (onset time,sec) 
และลําดับการทํางานของกลามเนื้อขาขวา โดยมีผูรวมทาํการวิจัย 2 คน คอยระวัง และปองกันอันตราย
ตลอดระยะเวลาทาํการวิจัย  

 
 

 
 
 
รูปที่ 2  การวัดระยะจาํกัดการทรงตวั (limit of stability) ขณะทีอ่าสาสมัครโนมตัวไป ดานหนา
และดานหลัง (Anteroposterior direction) บนเครื่องวัดสมดุลรางกาย (Balance system) 
 
วิธีการประมวลผล/สังเคราะหขอมลู 

 ขอมูลคุณลักษณะทัว่ไป ไดแก อายุ น้ําหนกั สวนสูง ดัชนีมวลกาย อัตราชีพจร อัตราการหายใจ
และระดับความดันโลหิตของผูสูงอายุแปลผลเปนคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาํคาการ
เปลี่ยนแปลงจดุศูนยกลางของแรงกดที่เทา (center of  pressure) ที่ไดจากการวดัระยะจํากัดการทรงตัว 
(Limits of Stability) ทางดานหนาและดานหลัง  ไดแก ระยะเวลาในการตอบสนอง (reaction time), 
ความเร็วในการเคลื่อนที ่ (movement velocity), ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไป (end point excursion) 
และระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(maximum excursion) และ ความสามารถในการควบคุมทิศทาง 
(direction control) และ เวลาที่เร่ิมเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟา (onset time) เมื่อเสียสมดุล และคาของ
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สัญญาณไฟฟากลามเนื้อที่เกิดขึ้นระหวางกลุมทีก่ลัวตอการหกลม และกลุมที่ไมกลวัการหกลมในเพศ
เดียวกนั และระหวางเพศ มาวิเคราะหทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC for 
Windows เวอรชั่น 11.0 โดยทําการทดสอบดวยวิธ ี  two-way analysis of variance (ANOVA) โดย
กําหนดความมีนัยสาํคัญทางสถิติที ่p<0.05 
 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอายุโดยใชเครื่องวัดสมดุลรางกายและการทํางาน
ของกลามเนื้อโดยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ(EMG) ขณะถูกรบกวนการทรงตัว 
 
อาสาสมัคร 
 อาสาสมัครผูสูงอายุจาํนวน 60 คน เพศชาย 30 คน และเพศหญงิ 30 คน แตละเพศแบงเปน 2 
กลุม ไดแกกลุมที่กลวัหกลม (fear of falling group) และกลุมที่ไมกลัวหกลม (no fear of falling group) 
กลุมละ 15 คน ซึง่มีคุณลักษณะดังแสดงใน ตารางที่ 1 

จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาคุณลักษณะของอาสาสมัครในทุกตวัแปรไมมีความแตกตางกนั 
 
ตารางที่ 1  คุณลักษณะของอาสาสมัคร (Mean ± SD) 
 

เพศชาย เพศหญงิ คุณลักษณะ 
กลัวหกลม 
(n = 15) 

ไมกลัวหกลม 
(n = 15) 

กลัวหกลม 
(n = 15) 

ไมกลัวหกลม 
(n = 15) 

อายุ (ป) 71.1 ± 4.7 71.3 ± 3.4 69.0 ± 2.8 68.5 ± 3.1 
น้ําหนกั (กก.) 65.6 ± 9.8 66.6 ± 7.3 58.3 ± 11.0 57.6 ± 7.9 
สวนสงู (ซม.) 165.9 ± 8.2 165.5 ± 4.5 153.1 ± 5.0 156.8 ± 5.5 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) 23.9 ± 3.8 24.3 ± 2.4 24.8 ± 4.3 23.4 ± 2.8 
อัตราชีพจร (คร้ัง/นาที) 73.4 ± 12.9 72.5 ± 12.5 70.9 ± 8.2 75.0 ± 11.4 
อัตราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 17.6 ± 3.9 19.4 ± 4.8 17.5 ± 3.2 17.9 ± 2.9 
ความดันโลหติ (มม.ปรอท)     

                    Systolic 125.6 ± 8.2 127.1 ± 10.7 135.9 ± 18.6 127.6 ± 10.6 
                        Diastolic 76.3 ± 7.7 81.4 ± 9.5 84.0 ± 11.2 80.7 ± 5.9 
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ผลการประเมินความแข็งแรงของกลามเนื้อ ชวงการเคลื่อนไหวของขอตอ และ
ความสามารถในการทรงตัวเบ้ืองตน 
 
ผลการประเมินความแข็งแรงของกลามเนื้อ ชวงการเคลื่อนไหวของขอตอ 
 จากการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนือ้ขาขวาที่ควบคุมขอเขาและขอเทาดวยมือ อาสาสมัคร
ทั้งหมดทีเ่ขารวมวิจยัครั้งนีท้ัง้ 2 กลุมและทั้ง 2 เพศ มรีะดับความแข็งแรงของกลามเนื้ออยูในเกณฑปกต ิ
(เกรด 4-5) แตพบวาความแข็งแรงของกลามเนื้อในเพศหญิงต่าํกวาเพศชาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เพศชายไมมีความแตกตางกนั สวนเพศหญิงในกลุมทีก่ลัวหกลมมีคาความแข็งแรงของกลามเนือ้ในการ
เหยยีดขอเขาขวา (4.6±0.5) ตํ่ากวากลุมไมกลัวหกลม (4.9 ±0.3)  และไมมีความแตกตางทางสถิติ
สําหรับกลามเนื้อที่ใชในการกระดกขอเทา และชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอของขาขวาอยูในเกณฑ
ปกติ  จากการวัดชวงองศาการเคลื่อนไหวดวยโกนิโอมิเตอร พบวาชวงองศาการเคลื่อนไหวของการงอขอ
ตะโพกขวาของกลุมเพศชายที่กลัวหกลม(94.9±32.7 องศา) มีคานอยกวาเพศชายทีไ่มกลัวหกลม
(111.6±10.2 องศา) และเพศหญงิทั้ง 2 กลุม (กลัวหกลม (111.7±11.1 องศา) ไมกลัวหกลม 
(119.4±8.0องศา)) โดยมีคาความแตกตางทางสถิติที ่p<0.05  ซึ่งในเพศหญิงทั้ง  2 กลุม และเพศชายที่
ไมกลัวลมไมมคีวามแตกตางของชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอตอ 
 
ความสามารถในการทรงตัวเบื้องตน 
 ความสามารถในการทรงตัวเบื้องตนทําโดยการใหอาสาสมัครทําการทดสอบ โดยการใหยืน
หลับตา  ยนืบนขาขางเดียว และยืนโดยที่เทาขางหนึง่อยูดานหนาเทาอกีขางหนึง่ 
 อาสาสมัครทัง้ 2 กลุมทุกคนสามารถยืนหลับตาได  10 วินาททีุกคน  ยืนบนขาขางเดียวของขาขาง
ที่ถนัดได  10 วินาที  และสามารถยืนโดยที่เทาขางหนึง่อยูดานหนาเทาอีกขางหนึง่ได   10 วนิาทีขณะลืม
ตา และ 5 นาทีขณะหลับตา   

 
ผลการศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอายุโดยใชเครือ่งวัดสมดลุรางกาย 
 

 ผลการศึกษาระดับการทรงตัวขณะยืนของผูสูงอายุโดยใชเครื่องวัดสมดุลรางกาย  ซึ่งใชคาการ
เปลี่ยนแปลงของ center of  pressure (COP) ทีม่าจากคาของระยะจาํกัดในการทรงตัว (limit of stability) 
ทางดานหนาและดานหลังของอาสาสมัครทั้งหมด 60 คน แสดงในตารางที ่2-3 
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ตารางที่ 2  ระยะจาํกัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหนา ในอาสาสมัคร 60 คน 
 

ระยะจํากัดการทรงตัว Mean ± SD 
1. ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 1.4 ± 0.5 
2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ (deg/sec) 2.5 ± 1.5 
3.ระยะทางสดุทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 50.5 ±15.4 
4.ระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 70.6 ±16.8 
5. ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (%) 79.7 ± 13.4 

 
ตารางที่ 3  ระยะจาํกัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหลัง ในอาสาสมัคร 60 คน 
 

ระยะจํากัดการทรงตัว Mean ± SD 
1. ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 1.0 ± 0.4 
2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ (deg/sec) 1.8 ± 0.8 
3.ระยะทางสดุทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 40.9 ±12.6 
4.ระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 53.9 ±15.4 
5. ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (%) 53.5 ± 23.5 

 
 
ผลการศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอายุโดยใชเครื่องวัดสมดุลรางกายเมื่อเปรียบ 
เทียบระหวางกลุมที่กลัวการหกลมและกลุมที่ไมกลัวการหกลม 
 

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ center of pressure (COP) โดยดูจากคาของระยะจาํกัดการ
ทรงตัว (limit of stability) ทางดานหนาและดานหลัง พบวาระยะเวลาในการตอบสนอง (เวลาทีผู่สูงอายุ
เร่ิมเคลื่อนตัวออกไปเมื่อไดรับสัญญาณใหเคลื่อนตัว)ทีเ่ร่ิมเคลื่อนตัวไปดานหนาและดานหลัง   และความ 
เร็วในการเคลื่อนที่ไปดานหนาหรือดานหลังจากจุดเริ่มตน(ความเรว็ของการเคลื่อนที่ของจุดศูนย กลางแรง
กดที่เทาที่ไปยงัจุดสุดทายทีส่ามารถทําไดในระยะเวลาที่กําหนดตามเครื่องทดสอบสมดุลรางกาย) ของ
อาสาสมัครทัง้ 4 กลุม เมื่อเปรียบเทยีบระยะจาํกัดในการทรงตัว ของอาสาสมัครทัง้ 4 กลุม ไมมีความ
แตกตางกนัทางสถิติ   ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไปที่อาสาสมัครสามารถเคลื่อนไปดานหนานั้นไมมีความ
แตกตางกนัในทุกกลุม แตพบวากลุมที่ไมกลัวหกลมในเพศหญิงมีคาระยะทางสุดทายที่เคลื่อนไปทางดาน
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หลังมากกวา กลุมทีก่ลัวหกลมในเพศชาย และ กลุมทีก่ลัวหกลมในเพศหญิง และมีคาความแตกตางทาง
สถิติที่  p<0.05 และกลุมเพศชายที่ไมกลัวหกลมนั้นไมมีคาความแตกตางทางสถติิแตคาที่ไดนั้นสูงกวา
กลุมทีก่ลัวหกลมทั้งสองเพศ (ตารางที่ 4 และ 5) 

การศึกษาระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดทางดานหนาพบวากลุมเพศชายที่ไมกลัวหกลม
สามารถเคลื่อนที่ไปไดไกลมากกวาทุกกลุมและมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ p<0.05 จะเหน็ไดวาเพศ
ชายที่ไมกลัวหกลมมีการเคลื่อนของจุดศูนยกลางแรงกดที่เทา ไปทางดานหนาไดไกลกวาหรือวามกีารทรง
ตัวที่ดีกวากลุมอ่ืนและหกลมไดยากกวา  ความสามารถในการควบคุมทิศทางไปดานหนาไมมีความ
แตกตางในอาสาสมัครทุกกลุม (ตารางที ่4) 

สวนการศึกษาระยะทางทีเ่คลื่อนที่ไปไดมากที่สุดและความสามารถในการควบคุมทิศทางทาง
ดานหลังพบวากลุมที่กลวัการหกลมทัง้  2 เพศเคลื่อนที่ไปไดนอยกวา และมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 
p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกบักลุมไมกลัวหกลมทั้ง 2 เพศ แตไมมีความแตกตางทางสถิติในกลุมที่ไมกลัวหก
ลมดวยกนั (ตารางที่ 5) 

  
ตารางที่ 4 ระยะจํากัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหนา ในอาสาสมัครเพศหญิงและเพศ     
     ชาย กลุมกลัวลม (n = 15) และกลุมไมกลัวลม (n = 15) 
 

เพศชาย เพศหญงิ ระยะจํากัดการทรงตัว 
กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 

1. ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 1.4 ± 0.5 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.5 1.4 ± 0.5 
2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ (deg/sec) 2.0 ± 0.7 3.4 ± 2.6 2.3 ± 0.9 2.2 ± 0.8 
3.ระยะทางสดุทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 44.9 ±13.0 57.2 ±13.5 48.9 ± 21.5 51.0 ±10.2 
4.ระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 66.4 ±16.3* 82.1 ± 14.8#฿ 67.6 ± 20.7 66.5 ± 9.2 
5. ความสามารถในการควบคุมทิศทาง (%) 78.2 ± 13.9 86.7 ± 5.4 73.5 ± 17.8 80.3 ± 11.2 
*มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม 
#มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมทีก่ลัวหกลม 
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ตารางที ่5  ระยะจาํกัดการทรงตัว (limit of stability) ดานหลัง ในอาสาสมัครเพศหญิงและเพศ      
ชาย กลุมกลวัลม (n = 15) และกลุมไมกลัวลม (n = 15) 
 

เพศชาย   เพศหญิง ระยะจํากัดการทรงตัว 
กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 

 ระยะเวลาในการตอบสนอง (sec) 0.8 ± 0.3 1.0 ± 0.5 1.0 ± 0.4 1.0 ± 0.4 
 ความเร็วในการเคลื่อนที ่(deg/sec) 1.6 ± 0.7 1.9 ± 0.8 1.6 ± 1.0 1.9 ± 0.8 
 ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไป (%LOS) 35.9 ± 6.2# 42.9 ± 11.3 35.9 ± 12.8# 49.0 ± 14.7 
 ระยะทางทีเ่คลื่อนไปไดมากที่สุด(%LOS) 47.3 ± 10.1*# 58.7 ± 16.4฿ 48.7 ± 16.0# 60.9 ± 15.0 
 ความสามารถในการควบคมุทิศทาง (%) 42.3 ± 20.6*# 65.8 ± 12.2฿ 39.2 ± 28.3# 66.8 ± 15.6 
*มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม 
#มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมทีก่ลัวหกลม 
 
การทาํงานของกลามเนื้อโดยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (EMG) ขณะถกูรบกวนสมดลุ
การทรงทา 
 การทาํงานของกลามเนื้อเมือ่ถูกรบกวนสมดุลการทรงทาไปทางดานหนาขณะยนื พบวากลามเนื้อ 
tibialis anterior เร่ิมทํางานกอนกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), และ rectus 
femoris  และพบวา tibialis anterior ทํางานเดนกวากลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial 
head) และ rectus femoris ดังแสดงในรูปที่ 3-6  
 เมื่อเปรียบเทยีบเวลาเริ่มตน(onset time, sec) ของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนือ้ 
biceps femoris, gastrocnemius(medial head) และ rectus femoris ตอ tibialis anterior หลังถูก
รบกวนสมดุลการทรงทาไปดานหนาขณะยืน พบวาเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของ
กลามเนื้อแตละมัดเปรียบเทยีบระหวางเพศชายกลุมที่กลัวหกลมและไมกลัวหกลม  เพศหญิงกลุมที่กลวั
หกลมและไมกลัวหกลม และระหวางเพศ ดังนี ้
 คาเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ biceps femoris ไมมีความ
แตกตางทางสถิติในทกุกลุม สําหรับกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) ในกลุมที่กลวัหกลมทั้งเพศ
ชายและหญิงตอกลุมเพศหญิงที่ไมกลวัหกลมมีความแตกตางทางสถติิที่  p<0.05   โดยที่เพศหญิงที่ไม
กลัวหกลมมกีารทํางานของกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) ชากวากลุมที่กลัวหกลมทัง้ 2 เพศ  
สําหรับเพศชายที่ไมกลวัการหกลมการทาํงานของกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) เกิดชากวา
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กลุมทีก่ลัวหกลมทั้ง 2 เพศ และเกิดกอนกลุมที่ไมกลัวหกลมเพศหญิง  แตไมมีความแตกตางทางสถิติ    
และคาเวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟาของของกลามเนื้อ rectus femoris พบวาเพศหญงิ
ที่กลัวหกลมนัน้เวลาการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อนัน้เกดิชากวากลุมอ่ืนและมีคาความ
แตกตางทางสถิติที่  p<0.05 และพบวาเพศชายทัง้ 2 กลุมนัน้การทาํงานของกลามเนื้อ rectus femoris 
เกิดกอนเพศหญิงทัง้ 2 กลุม และพบวาลําดับการทาํงานของกลามเนื้อทั้ง 4 มัดสามารถเรียงไดตามลําดับ
ดังนี้ คือ tibialis anterior, rectus femoris, biceps femoris และ gastrocnemius(medial head) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 6  รูปที ่7) 
 เมื่อเปรียบเทยีบเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ biceps femoris, 
rectus femoris และ tibialis anterior ตอ กลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) พบวา กลามเนื้อ 
tibialis anterior เกิดขึ้นเปนอันดับแรก และตามดวย rectus femoris และ bicep femoris โดยที ่
gastrocnemius (medial head) เกดิเปนอันดับสุดทายในทกุเพศและทกุกลุม และพบวา กลามเนื้อ 
biceps femoris ในกลุมเพศชายที่ไมกลัวหกลมเกิดชากวากลุมกลัวหกลมทัง้  2 เพศและเพศหญงิที่ไมกลวั
หกลมและมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่  p<0.05  กับทุกกลุม (ตารางที ่7 รูปที่ 8) 
 การทาํงานของกลามเนื้อ rectus femoris พบวา เพศหญิงที่ไมกลัวหกลมทํางานชากวาทุกกลุม 
และพบวาในเพศชายทัง้  2 กลุมนั้นเกดิกอนเพศหญงิและมีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่  
p<0.05  กับกลุมเพศหญิงที่ไมกลัวหกลม  และสําหรับคาของ tibialis anterior พบวากลุมเพศหญิงที่ไม
กลัวหกลมเกดิกอนทกุกลุมตามมาดวยกลุมเพศชายที่ไมกลัวหกลม และคาในกลุมเพศชายและหญิงที่กลวั
หกลมนั้นมีคาต่ํากวาเพศหญิงที่ไมกลวัหกลมโดยที่มีคาความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ p<0.05  
และในเพศชายพบวากลุมทีก่ลัวหกลมเกดิชากวากลุมที่ไมกลัวหกลม โดยทีม่ีคาความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05   แตไมมีความแตกตางระหวางเพศ (ตารางที ่6-7, รูปที่ 7-8) 
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รูปที่ 3 การทาํงานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงทาขณะยืนในเพศหญิงที่ไมกลวัหกลม 
 

µv 

sec 
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รูปที่ 4  การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงทาขณะยืนในเพศหญิงทีก่ลัวหกลม 
 
 

µv 

sec 
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รูปที่ 5  การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงทาขณะยืนในเพศชายที่ไมกลัวหกลม 

µv 

sec 
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รูปที่ 6 การทาํงานของกลามเนื้อ biceps femoris, gastrocnemius (medial head), rectus  femoris, 
และ tibialis anterior เมื่อรบกวนสมดุลการทรงทาขณะยืนในเพศชายที่กลัวหกลม 
 
 

µv 

sec 
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ตารางที ่ 6 เวลาเริ่มตน(onset time, sec) ของการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟาของกลามเนื้อ rectus 
femoris, biceps femoris และ gastrocnemius (medial head)  เมื่อสัมพนัธกับกลามเนื้อ tibialis 
anterior (TA)  หลงัการรบกวนสมดุลการทรงทาในผูสูงอายุเพศชายและเพศหญงิกลุมที่กลวัหกลม  
(n = 15) และกลุมที่ไมกลัวหกลม (n = 15) 
 
 เพศชาย เพศหญงิ 
กลามเนื้อ กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 
Biceps femoris/TA (sec) 0.079 ± 0.036 0.097 ± 0.065 0.096 ± 0.072 0.099 ± 0.062 
Gastrocnemius (medial
head) /TA (sec) 

0.093 ± 0.045# 0.101 ± 0.048 0.099 ± 0.055# 0.107 ± 0.050 

Rectus femoris/TA (sec) 0.029 ± 0.024#฿ 0.034 ± 0.027#฿ 0.093 ± 0.082# 0.059 ± 0.040 
#มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมทีก่ลัวหกลม  
เวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาที่แสดงในตารางที ่ 6 เปนคาของเวลาเริม่ตนของการ
เปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟาที่เกิดหลังกลามเนื้อ tibialis anterior 
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รูปที 7    เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ  (onset time, sec) 
เมื่อสัมพนัธกบักลามเนื้อ tibialis anterior หลงัการรบกวนสมดุลการทรงทาในผูสูงอายุเพศชายและเพศ
หญิง กลุมกลวัหกลม (n = 15) และกลุมไมกลัวหกลม (n = 15), BF = biceps femoris, MG = 
gastrocnemius (medial head), RF = rectus femoris,  
 #มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงที่กลุมไมกลัวหกลม,  
  ฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมกลัวหกลม 
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ตารางที่ 7   เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ  (onset time, sec) ของ
กลามเนื้อ rectus femoris, biceps femoris และ tibialis anterior เมื่อสัมพันธกับกลามเนื้อ 
gastrocnemius (medial head) หลังการรบกวนสมดลุการทรงทาในผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงกลุม
กลัวหกลม (n = 15) และกลุมไมกลัวหกลม (n = 15) 
 
 เพศชาย เพศหญงิ 
กลามเนื้อ กลัวหกลม ไมกลัวหกลม กลัวหกลม ไมกลัวหกลม 
Biceps femoris/MG (sec) 0.075 ± 0.021*฿ 0.053 ± 0.022#฿ 0.065 ± 0.040# 0.074 ± 0.033 
Rectus femoris/MG (sec) 0.080 ± 0.025# 0.079 ± 0.027# 0.077 ± 0.033 0.072 ± 0.032 
Tibialis anterior/MG (sec) 0.091 ± 0.030*# 0.104 ± 0.049 0.098 ± 0.052# 0.107 ± 0.050 
*มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม 
#มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม 
฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมไมกลัวหกลม 
เวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (Onset time, sec) ที่แสดงในตารางที่ 7 เปนคา
ของเวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาที่เกิดกอนกลามเนื้อ gastrocnemius(medial head) 
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รูปที่ 8    เวลาเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อ  (onset time, sec) เมื่อสัมพนัธ
กับกลามเนื้อ Gastrocnemius (medial head) หลังการรบกวนสมดลุการทรงทาในผูสูงอายุเพศชายและ
เพศหญงิ กลุมกลัวลม (n = 15) และกลุมไมกลัวลม (n = 15), 15), BF = biceps femoris,  
RF = rectus femoris, TA = tibialis anterior 
*มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศชายกลุมที่ไมกลัวหกลม 

#มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมที่ไมกลัวหกลม  

฿มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกับเพศหญิงกลุมทีก่ลัวหกลม 
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การอภิปรายผล  

 การศึกษาครั้งนี้พบวาคาระยะเวลาการตอบสนอง(reaction time)  ความเร็วในการเคลื่อนที่
(movement velocity) ที่ไดจากการทดสอบระยะจํากดัการทรงตวัของผูสูงอายุไมมีความแตกตางกนัแสดง
วาภาวะความกลัวการหกลมไมมีผลตอระยะเวลาในการตอบสนอง และความเรว็ในการเคลื่อนที่ ทัง้สอง 
คานี้เปนผลจากการทํางานของระบบการมองเหน็ในการมองจอคอมพวิเตอรที่แสดงสัญลักษณรูปคนขณะ
ยืนอยูนิ่งและเคลื่อนที่ไปดานหนาและความเขาใจจากขอมูลที่ไดจากผูวิจัย  และความพรอมของรางกาย
ในตอบสนองตอสัญญาณเสียงที่ใหเร่ิมตนเคลื่อนตวัไปโดยฝาเทาอยูบนฐานรองรับน้ําหนกัอยูตลอดเวลา 
ถาระยะเวลาการตอบสนองชามากผูสูงอายุอาจมีปญหาดานการรับรูการเรียนรูกับส่ิงรอบตัว หรืออาจมี
ความบกพรองในการควบคมุการเคลื่อนไหว ถาความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงอาจแสดงวามีความผิดปกติ
ของระบบประสาทสวนกลาง จะทําใหระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไปลดลงหรือเกนิเลยกวาปกติไมสามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวใหตรงเปาหมายได และไมสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหว7  

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดนั้นมีคามากกวาระยะทางสุดทายที่
เคลื่อนที่ไป แสดงวาผูสูงอายุทุกคนพยายามที่จะเคลื่อนตัวใหไปถึงเปาหมายที่กาํหนด ทั้งการเคลื่อนตัวไป
ทางดานหนาและดานหลัง ระยะทางสุดทายที่เคลื่อนที่ไปครั้งแรกนั้นไมมีความแตกตางกนัในทกุกลุม 
หมายความวาภาวะความกลัวการหกลมนั้นไมมีผลตอการเคลื่อนตัวในครั้งแรกและการเคลื่อนตวัไป
ดานหนานัน้สามารถใชระบบการมองเหน็   อาจแสดงวาวาผูสูงอายุไมมีความแตกตางในดานการมองเหน็ 
แตกลุมที่กลวัการหกลมนัน้มีคานอยกวา  แสดงวาภาวะความกลัวการหกลมมีอิทธพิลตอการเคลือ่นที ่และ
พบวาผูสูงอายุที่กลวัการหกลมระยะทางสุดทายที่เคลือ่นที่ไปทางดานหลงัมีคานอยกวาผูสูงอายทุี่ไมกลัว
การหกลม และกลุมที่กลัวการหกลมทัง้เพศชายและเพศหญิงมีคานอยกวาอยางมนียัสําคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทยีบกบัเพศหญงิที่ไมกลัวการหกลม และไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางเพศสําหรับกลุมที่ไม
กลัวการหกลม 

 เมื่อวิเคราะหคาของระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดทางดานหนานัน้พบวากลุมเพศชายที่ไมกลัว
การหกลมสามารถเคลื่อนไปไดมากกวากลุมอ่ืนและมีคาความแตกตางทางสถิติ แสดงวามคีวามแข็งแรง
ของกลามเนื้อขาดีกวา และมีการทรงตัวที่ดีกวาทกุกลุม   สําหรบัระหวางกลุมของเพศหญงิแลวคาที่ได
ใกลเคียงกนั   เมื่อวิเคราะหคาระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดทางดานหลัง พบวากลุมทีก่ลัวหกลมมีคา
นอยกวาอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทยีบในเพศเดียวกนัและระหวางเพศ   เนื่องจากการเคลื่อนที่ไปดานหลัง
นั้นไมสามารถใชระบบการมองเหน็ ตองใชระบบกายสมัผัสและระบบเวสติบิวลาร  แสดงวาระบบกาย
สัมผัสและระบบเวสติบิวลาร ในกลุมที่ไมกลัวการหกลมดีกวากลุมทีก่ลัวการหกลม  ดังนั้นผูสูงอายุทีม่ีการ
ทรงตัวไมดีหรือในกลุมที่มีภาวะความกลัวการหกลมจะมีคาระยะทางที่เคลื่อนไปไดมากที่สุดนอย และถา



                                                                                                                                                                           24                       
  

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาออนแรงก็จะทําใหไมสามารถควบคุมทศิทางและการเคลื่อนตัวไปยงั
เปาหมายได20,21 

 กลามเนื้อทีท่าํงานในการกระดกขอเทามีความสาํคัญตอการควบคุมการทรงทา22,23,24 ผูที่เคยหก
ลมหรือผูที่มกีารทรงตัวบกพรองมีคาแรงกระทําและกําลงัของกลามเนือ้งอและเหยียดขอเขา  โดยเฉพาะ
แรงที่เกิดจากการทาํงานกลามเนื้อที่ใชในการกระดกขอเทาขึน้และลงนอยกวาผูสูงอายุที่ไมเคยหกลม 
พบวาระดับความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อทีใ่ชในการกระดกขอเทาสามารถนาํมาเปนดัชนีชี้วัด
วาจะเกิดการหกลมหรือไม20,22 

 มีงานวจิัยที่ศึกษาคาของเวลาเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟากลามเนื้อของกลามเนื้อ 
tibialis anterior เมื่อถูกรบกวนใหเสียสมดุลการทรงทาขณะยืนไปทางดานหนา พบวาผูที่อายมุากกวา 60 
ป ที่มีภาวะกลามเนื้อออนแรงและเคยหกลม  การเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ tibialis anterior 
เกิดชากวากลุมที่ไมเคยหกลม แตชวงเวลาการเกิดของกลามเนื้อ gastrocnemius ไมแตกตางกนั24  

 เมื่อรบกวนใหเสียสมดุลการทรงทาขณะยนืจะมกีารทาํงานของขอเทากอน  การทาํงานนี้ตองการ
ชวงองศาการเคลื่อนไหวของขอเทาและแรงจากการทํางานของกลามเนื้อขอเทาที่เพยีงพอตอการรักษา
สมดุล และการทํางานนัน้จะไดประสิทธิภาพสูงสุดถาการรบกวนนั้นเกิดเพียงเล็กนอยและชา  และมีฐานที่
รองรับที่กวางและมั่นคง   กลามเนื้อทีค่วบคุมการทาํงานของขอเทาจะใหขอมูลเกี่ยวกับการรับความรูสึก
ของขอตอ และปรับสมดุลของรางกายจาการถกูรบกวนโดยการเคลือ่นไหวของขอเทาที่เหมาะสมจะทาํให 
ปรับใหจุดศูนยถวงของรางกาย และจุดศูนยกลางมวลตกอยูในฐานที่รองรับน้าํหนกับนฝาเทาทัง้ 2 ขาง 

 Woolacott และTang 199725 ไดอธิบายถึงการควบคุมการทรงทากับการทาํงานของกลามเนื้อ 15 
มัดของขาทัง้  2 ขาง ไดแก กลามเนื้อขาทอนลาง  กลามเนื้อขาทอนบน  ขอตะโพก และลําตวัในผูที่อยูใน
วัยหนุมสาว พบวาเมื่อมีการลื่นขณะสนเทาแตะพืน้ขณะเดินจะเกิดการทาํงานของกลามเนื้อ tibialis 
anterior และกลามเนื้อ rectus femoris ของขาขางที่ล่ืนไป ซึง่เปนสิ่งสาํคัญมากของการรักษาสมดุล
รางกายขณะเคลื่อนที ่ เพื่อไมใหลมลง รูปแบบของการเกิดจะเปนขัน้ตอนเดิมทุกครั้งถาเกิดการเสียสมดุล 
เวลาที่กลามเนื้อ tibialis anterior เร่ิมตอบสนองจะสัน้มากหลงัถกูรบกวนใหเสียสมดุล (มิลลิวนิาท)ี และ
กลามเนื้อ rectus femoris จะตอบสนองหลงัจากถูกรบกวนประมาณ 140 มิลลิวินาท ี และชวงเวลาของ
การตอบสนองของกลามเนือ้ tibialis anterior ประมาณ 133 มิลลิวินาท ี และกลามเนื้อ rectus femoris 
ประมาณ 203  มิลลิวนิาที นอกจากนี ้ พบวาขนาดของสัญญาณเกิดขึ้นสูงกวาการทาํงานของกลามเนื้อ
ขณะเดนิปกตถิึงถงึ 7 เทา การทํางานของกลามเนื้อ gastrocnemius จะไมเกิดขึ้นถากลามเนือ้ tibialis 
anterior ทํางานเดนมาก เปนการชี้ใหเห็นถึงการจัดการของระบบประสาทที่จะรักษาการทรงทาไวโดยให



                                                                                                                                                                           25                       
  

กลามเนื้อ tibialis anterior  ทํางาน เพื่อควบคุมการทํางานของขอเทา จากการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของ
การทีก่ลามเนือ้ tibialis anterior ทาํงานเพื่อรักษาสมดุลการทรงทาไว เปนการปรบัมุมองศาการทํางานของ
ขาและขอเทาขางทีถู่กรบกวน  ข้ันตอนนีข้อเขาจะเกิดการงอของขอเขา ทาํใหกลามเนื้อ rectus femoris 
ตองทํางานมากขึ้นเพื่อตานการงอขอเขา เพื่อปองกนัการเคลื่อนของขอเขา 

   ถาวเิคราะหการทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris ของขาขางที่ถกูรบกวนพบวา เวลาของการ
เร่ิมตอบสนองจะอยูในชวง 80-130 มิลลิวินาทภีายหลงัจากที่ถูกรบกวนในทายนืบนฐานรองรับ ซึ่ง
กลามเนื้อ biceps femoris มีบทบาทสาํคัญตอการทาํใหขอเขางอขณะสนเทาแตะพื้น และ ชวงเวลา
ทํางานของกลามเนื้อ rectus femoris และกลามเนื้อ biceps femoris ซอนกัน แสดงวามกีารทํางาน
รวมกันระหวาง กลามเนื้อ rectus femoris และกลามเนื้อ biceps femoris  เพื่อใหขอเขามีความมัน่คง   
การศึกษาครั้งนี้เปนการรบกวนสมดุลการทรงทาขณะยนืพบวากลามเนื้อ  tibialis anterior  ของกลุมที่กลวั
การหกลมและไมกลัวการหกลมทาํงานกอนกลามเนื้ออ่ืนเชนเดียวกับที่  Woollacott และ Tang  ได
รายงานการทาํงานของกลามเนื้อของขาขางที่ถูกรบกวนทําใหเสียสมดลุขณะเดิน และกลามเนื้อ rectus 
femoris ทาํงานตามมา และตามดวยกลามเนื้อ biceps femoris  และสุดทายจงึเปนกลามเนื้อ 
gastrocnemius(medial head)   การทํางานของกลามเนื้อ biceps femoris และกลามเนื้อ rectus 
femoris มีชวงเวลาของการทํางานซอนกนั  อาจเกิดจากเกิดการทาํงานพรอมๆกนัของกลามเนือ้ทั้งสอง 
เพื่อรักษาสมดลุและความมัน่คงของขอเขา25 

 การทาํงานของกลามเนื้อในผูสูงอายุเพื่อรักษาสมดุลการทรงตัวจะเกดิชาลงเมื่อเทยีบกับวยัหนุม
สาว เมื่ออายุมากขึน้จะมกีารสูญเสียของกลามเนื้อชนดิที่หดตัวเรว็ หรือลดความสามารถในการระดม
หนวยประสาทยนต  เปนสาเหตทุี่ทาํใหการรักษาสมดลุรางกายเกิดชาลง 25  พบวาเวลาเริ่มตนของการ
เปลี่ยนแปลงสญัญาณไฟฟาชากวาผูที่อยูในวัยหนุมสาวและชวงระยะเวลาของการทาํงานนานกวา แสดง
วากลามเนื้อขาของผูสูงอายอุอนแรงกวากลามเนื้อขาของคนวยัหนุมสาว    อาจนาํมาอนมุานไดกับ
ผูสูงอายทุี่ไมกลัวหกลมทัง้สองเพศนั้นมีความแข็งแรงกวากับผูสูงอายทุี่กลัวหกลมทัง้สองเพศ  เนื่องจาก
เวลาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาของกลุมที่กลวัหกลมเกิดชากวาแสดงถงึกลามเนื้อมีความ
แข็งแรงนอยกวา 

 จากภาวะความกลัวการหกลม หรือความกังวลที่จะเกดิการหกลมหรือกลัววาไมสามารถรักษาการ
ทรงทาไวได   Alexander 26 และ Maki และคณะ18 ไดต้ังสมมติฐานวาผูสูงอายทุีม่ีความกลัวดงักลาวจะ
พยายามเกร็งตัวไวเมื่อถกูรบกวนขณะยืนเพื่อไมใหลมลง  การเกร็งตัวนี้ทาํใหเกิดภาวะการหดตัวของ
กลามเนื้อทัง้ 2 ดานที่ควบคมุขอตอ27    ซึ่งในการศึกษาของ Osaka  และคณะ28  พบวาผูสูงอายเุพศหญิงที่
มีภาวะความกลัวการหกลมจะเกิดการทาํงานของกลามเนื้อขา  2 ดานพรอมๆกันมากกวากลุมที่ไมกลวั
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การหกลม และคาเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสัญญาณไฟฟาเมื่อถูกรบกวนนัน้ กลามเนื้อ tibialis anterior 
ทํางานกอนกลามเนื้ออ่ืน   Brooks 29 อธิบายการเกิดภาวะการเกร็งตัวของกลามเนื้อนี้มาจากรีเฟลกซและ
การทาํงานของระบบประสาทสวนกลางหรือสมอง และกลาววา การทาํงานพรอมๆกนัของกลามเนือ้ขาทุก
มัดนั้นเปนโปรแกรมที่กาํหนดมาจากระบบประสาทระดบัสูง และพบวาการทํางานของกลามเนื้อ 
gastrocnemius ในกลุมที่กลัวหกลมเกิดกอนกลุมทีไ่มกลัวหกลม ซึง่สอดคลองกับการวิจัยในครั้งนีท้ี่
ผูสูงอายทุี่กลวัหกลมมีการทํางานของกลามเนื้อ gastrocnemius กอนกลุมที่ไมกลัวหกลมทัง้ 2 เพศ  และ
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาระยะหางของเวลาของสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อในกลุมที่กลวัการหกลมมี
ชวงสัน้กวากลุมที่กลวัการหกลม แสดงวากลามเนื้อของกลุมที่ไมกลัวการหกลมเกิดการทํางานพรอมกนั 
เนื่องจากพยายามเกร็งกลามเนื้อใหขอมีความมัน่คงมากขึ้นจากภาวะความกลวัการหกลม  
  

ขอสรุป  
 ภาวะการกลัวการหกลมมีผลตอความสามารถในการทรงตัวในผูสูงอายุ โดยที่ภาวะการกลวัการ
หกลมมีผลตอระดบัการทรงตัวและการทํางานของกลามเนื้อขาในการทรงทาของรางกายเมื่อถกูรบกวน
สมดุล ซี่งการทํางานของกลามเนื้อขามีความสําคัญตอการรักษาสมดุลการทรงตวัในผูสูงอายุ การออนแรง
ของกลามเนื้อจึงผลกระทบตอความสามารถในการรักษาสมดุลการทรงตัวของผูสูงอาย ุ ดังนั้น การออก
กําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อขา และเพิ่มความสามารถในการทรงตัวเปนทางเลือกหนึ่ง
ของการปองกนัอุบัติการณการหกลมในผูสูงอาย ุ
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ตารางเปรยีบเทียบวัตถปุระสงค กจิกรรมทีว่างแผนไว และกจิกรรมที่ดําเนินมา และผลที่ไดรับ
ตลอดโครงการ 
 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก(ที่วางแผนไว) กิจกรรมที่ดําเนินการมา ผลที่ไดรับตลอดโครงการ 
1 .  เพื่อศึกษาความ 
สัมพันธระหวางความกลัว
การหกลมกับการทรงตัว
ในผูสูงอายุ 
 

1.1  คัดกรองกลุม
ประชากรผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยแบงเปน 
กลุมประชากรที่กลัวการหก
ลมและกลุมประชากรที่ไม
กลัวการหกลม 

 
 
 
1.2   ประเมินความสามารถ
ในการทรงตัวเบื้องตน และ 
ตรวจประเมินการทรงตัวโดย
ใชเครื่องวัดสมดุลรางกาย 

1.1  เก็บขอมูลเบื้องตน 
ประวัติ การหกลมใน  6 
เดือนที่ผานมา    ประเมิน
ภาวะความกลัวการหกลม 
การใชชีวิตในแตละวัน
ความสามารถในการทํางาน
หรือชวยเหลือตนเอง  และ
แสดงขอมูลทางสถิติเปน 
เปอรเซ็นต  
1.2.  นําขอมูลของการทรง
ตัวของทั้ง 2 เพศ และ 2 
กลุม (กลุมที่กลัวการหกลม
และกลุมประชากรที่ไมกลัว
การหกลม) มาวิเคราะหทาง
สถิติ 

1.1  ไดขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติทั่วไป ลักษณะที่อยู
อาศัย  ประวัติการหกลมใน 
6 เดือนที่ผานมา ภาวะ
ความกลัวการหกลม การใช
ชีวิตในแตละวัน 
ความสามารถในการทํางาน
หรือชวยเหลือตนเอง  ซึ่ง
สามารถนํามาแบงกลุม
ประชากรเพื่อการศึกษา 
1.2  กลุมที่ไมกลัวการหกลม
มีความสามารถในการทรง
ตัวดีกวา กลุมที่กลัวการหก
ลม  และระหวางเพศไมมี
ความแตกตางกัน 

2.   เพื่อศึกษาระดับการ
ทรงตัวในผูสูงอายุ 

2.1  รวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การตรวจประเมินการทรงตัว
โดยใชเครื่องวัดสมดุล
รางกายของทุกกลุม
ประชากร มาเปนขอมูลของ
ระดับการทรงตัวในผูสูงอายุ  

2.1  นําขอมูลของระดับการ
ทรงตัวมาหาคาเฉลี่ยเพื่อ
เปนตัวแทนของกลุม
ประชากรผูสูงอายุ 

2.1  สามารถนํามาใชเปน
คาตัวแทนของกลุม
ประชากร ผูสูงอายุเมื่อ
ทําการศึกษาโดยใชเครื่องวัด
สมดุลรางกาย 

3. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพล
ความแข็งแรงของกลาม 
เนื้อที่ควบคุมขอเขา และ
ขอเทากับการทรงทาและ
อุบัติการณการหกลม 
 

3.1   ตรวจประเมินความ
แข็งแรงของกลามเนื้อที่
ควบคุมขอเขาและขอเทา  
ชวงการเคลื่อนไหวของขอ
ตอของขา 
3.2  เก็บขอมูลคาสัญญาณ 
ไฟฟาของกลามเนื้อที่
ควบคุมขอเขาและขอเทาที่
ทํางานเพื่อรักษาสมดุลไมให 

3.1   นําคาความแข็งแรง
ของกลามเนื้อและชวงการ
เคลื่อนไหวของขอตอมา
วิเคราะหทางสถิติ   
 
3.2. นําคาสัญญาณ ไฟ ฟา
ที่ไดขณะรักษาสมดุลเมื่อถูก
รบกวนมาเปรียบเทียบเวลา
เริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง 

3.1   เวลาเริ่มตนของการ
เปล่ียนแปลงสัญญาณไฟฟา
ของกลามเนื้อ Tibialis 
anterior  ซึ่งเปนกลามเนื้อที่
ใชในการกระดกขอเทา
ทํางานกอนกลามเนื้อขามัด
อื่น เพื่อรักษาสมดุลในการ
ยืนเมื่อถูกรบกวน และ
กลามเนื้อของกลุมที่ไมกลัว 
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วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก(ที่วางแผนไว) กิจกรรมที่ดําเนินการมา ผลที่ไดรับตลอดโครงการ 
 ลมลงเมื่อถูกรบกวนใหเสีย

สมดุลขณะยืน 
 
 
 
 
 
 
3.3  วางแนวทางในการ
ปองกันอุบัติการณการหกลม
ในผูสูงอายุและเผยแพรสู
ชุมชน 

สัญญาณไฟฟาของ
กลามเนื้อขาขวาที่ควบคุม
ขอเขาและขอเทาของทั้ง 2 
กลุม 
 
 
 
 
3.3  จัดทําเอกสารเรื่องการ
ออกกําลังกายเพื่อปองกัน
การหกลมในผูสูงอายุ และ 
สงไปยังชุมชน ชมรม
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการ และเผยแพรความ
ความรูโดยใหคําปรึกษา 
และบรรยายเปนรายบุคคล 
รายกลุม 

การหกลมของทั้ง 2 เพศ
ทํางานกอนกลุมที่กลัวลม 
หมายความวากลามเนื้อของ
กลุมที่ไมกลัวลมมีความ
แข็งแรงกวากลุมที่กลัวการ
หกลม และทําใหมีการทรง
ตัวที่ดีกวาและเกิดการหกลม
ไดยากกวา 
3.3  ผูสูงอายุสามารถนํา
เอกสารที่จัดทําไปใชโดยการ
ออกกําลังกายเพื่อปองกัน
การหกลม และสามารถดูแล
ตนเองหรือใหคําแนะนํา
ตอไปได 
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สัญญาเลขที่ RDG4730020 
โครงการ ”การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกลมในผูสูงอายุไทย” 

สรุปรายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 
 
 

รายงานในชวงตั้งแตวนัที ่ 15  กรกฎาคม 2547  ถึงวนัที ่ 15  มกราคม  2548 
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน :  อาจารย แดนเนาวรัตน  จามรจันทร    
หนวยงาน :  ภาควิชากายภาพบําบัด   คณะสหเวชศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  

วัตถุประสงคของโครงการ 
 1)   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความกลัวการหกลมกับการทรงตวัในผูสูงอาย ุ  
 2)   เพื่อศึกษาระดับการทรงตัวในผูสูงอาย ุ      

3)   เพื่อศึกษาถึงอทิธพิลความแข็งแรงของกลามเนื้อทีค่วบคุมขอเขาและขอเทา กบัการทรง    ตัว  
และอุบัติการณการหกลม       

   
รายละเอียดผลการดาํเนนิงานของโครงการตามแผนงานโดยสรุป (พอสังเขป) 
กิจกรรม (ตามแผน) ผลที่คาดวาจะไดรับ  ผลการดาํเนนิงาน             หมายเหต*ุ 
1. ทําการตรวจประเมนิ
การทรงตวัของกลุม
ประชากร ทัง้ 2 กลุม 
คือ กลุมที่กลัวการหก
ลม  และกลุมที่ไมกลวั
การหกลม โดยใช
เครื่องวัดสมดลุรางกาย  
และตรวจวัดการทํางาน
ของกลามเนื้อขาที่
สําคัญตอการทรงตัว
ดวยเครื่องวัดสัญญาณ 
ไฟฟากลามเนือ้ขณะถูก
ทําใหเสียสมดลุ  

1.1 ไดผลการประเมนิ
ความแข็งแรงของกลาม 
เนื้อ  ชวงการเคลื่อน ไหว
ของขอตอ  และทดสอบ
ความสามารถในการทรง
ตัวเบื้องตน  
 
1.2 ขอมูลของการทรงทา
ของกลุมประชากรผูสูง 
อายุทัง้ 2 กลุม ขณะโนม
ตัวไปดานหนาและเอนตวั
มาทางดานหลัง ขณะยืน
บนแผนวัดแรงปฏิกิริยา
แบบคูของเครื่องวัดสมดุล
รางกายไดแก การควบคุม
ทิศทางการเคลื่อนไหว 

1.1.1 กลุมประชากร
ผูสูงอายุสวนใหญมี
ระดับความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ และชวงการ
เคลื่อนไหวของขอตออยู
ในเกณฑปกตแิละ
ความสามารถในการ
ทรงทาเบื้องตนปกต ิ
1.2.1  ทําการเปรียบ 
เทียบขอมูลของการทรง
ทาของกลุมประชากร
ทั้ง  2 กลุมทางสถิติพบ 
วามีความแตกตางทาง
สถิติอยางมีนยัสําคัญ
ในความสามารถของ
การทรงตวั โดยเฉพาะ  

1.1.1.1 ไดแจงผลการ
ตรวจรางกายและผล
ความสามารถในการ
ทรงตัวผูสูงอายุที่เขา
รวมโครงการวจิัย เพื่อ
ทําการศึกษา และสงผล
การตรวจรางกายและ
การทรงตวัเบือ้งตนไป
ยังกลุมประชากรที่ได
ทําการสํารวจทั้งสิน้ 
380 คน 
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กิจกรรม (ตามแผน) ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลการดาํเนนิงาน หมายเหต*ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะ ทางที่สามารถไปได
ไกลที่ สุดทัง้ 2 ดาน  
 
 
 
1.3  ขอมูลการทํางานของ
กลามเนื้อขาขวาขณะ
รักษาสมดุลในทายนืโดย
การวัดสัญญาณไฟฟา
กลามเนื้อ เปรียบเทยีบ
เวลาเริ่มตนของการเกิด
สัญญาณไฟฟากลามเนื้อ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อถูก
รบกวนใหเสียสมดุล  

ความสามารถในการ 
ควบคุมทิศทางการเคลื่อน 
ไหว และระยะทางที่เคลื่อน
ไปไดมากที่สุดเมื่อเอนตัวมา
ทางดานหลงั 
1.3.1 วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติของกลุมผูเขารวมวิจยั
ทั้ง 2 กลุมและทั้ง 2 เพศ 
พบวากลามเนือ้ Tibialis 
anterior ทํางานกอนกลาม 
เนื้ออ่ืน และเวลาของการ
เร่ิมตนทาํงานของกลุมที่
กลัวลมชากวากลุมที่ไมกลัว
ลมอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติ 

 

2. วิเคราะหขอมูล
เปรียบเทยีบระหวาง 2 
กลุม และระหวางเพศ  
และสรุปผล 

2.1 ขอมูลที่สมบูรณของ
ผลการศึกษาและรายงาน
ฉบับสมบูรณ   

2.1.1 บทความและงานวจิัย
ลงตีพิมพสําหรับการ
เผยแพร   

 

3. สรางแนวทางในการ
ปองกนัอุบัติการณการ
หกลมในผูสูงอาย ุ
 
 

3.1 จัดทําเอกสารการออก
กําลังกายเพื่อสรางความ
แข็งแรงของกลามเนื้อที่มี
ความสาํคัญตอการทรงตวั
และแนวทางในการ
ปองกนัการหกลมใน
ผูสูงอายุเพื่อการเผยแพร 

3.1.1 สงเอกสารแนว
ทางการปองกนัการหกลม
ในผูสูงอายุ และวิธีการออก
กําลังกายเพื่อสรางความ
แข็งแรงของกลามเนื้อเพื่อ
คงไวซึ่งการทรงตัวที่ดีไปยงั
กลุมผูสูงอายทุี่เขารวม
โครงการและชมรมผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ๆ ตอ สกว. 
            
            
            
         
 

 
ลงนาม......................................………….............                         

  (หัวหนาโครงการวิจยัผูรับทนุ) 
      
     วันที่  ..........................………............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      
  

สัญญาเลขที่ RDG4730020 
โครงการ “การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกลมในผูสูงอายุไทย” 

รายงานสรุปการเงนิงวด 2 
 

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน  อาจารยแดนเนาวรัตน  จามรจนัทร    
รายงานในชวงตั้งแตวนัที ่ 15 กรกฎาคม  2547  ถึงวนัที่    15  มกราคม  2548  

 
รายจาย  

  หมวด  รายจายสะสม  คาใชจาย          รวมรายจาย          งบประมาณ    คงเหลือ 
(ตามสัญญา) จากรายงาน  งวดปจจุบัน สะสมจนถึง   ทัง้หมดที่ต้ังไว   (หรือเกิน) 

 คร้ังกอน               งวดปจจุบัน         
 

1. คาตอบแทน 103,550.00    51,775.00 155,325.00    207,100.00           0.00 
2. คาจาง   27,000.00          -     27,000.00      28,500.00           0.00  
3. คาใชสอย     14,246.50    15,990.00   30,236.50      57,000.00  15,010.00 
4. คาวัสดุ   32,148.95    40,039.00   72,187.95      82,400.00    3,661.00 
5. คาครุภัณฑ        -           -               -          -                        -  
           รวม      176,945.45 107,8044.00 284,749.45    375,000.00  18,671.00  

จํานวนเงินทีไ่ดรับและจาํนวนเงนิคงเหลือ 
จํานวนเงนิที่ไดรับ     
งวดที ่ 1         196,750.00      บาท   เมื่อ  19 มกราคม 2547 
งวดที ่ 2         106,251.97      บาท   เมื่อ   6 กันยายน 2547 
ดอกเบี้ย คร้ังที่ 1    418.48      บาท   เมื่อ  30 มิถุนายน 2547 (จากสมดุเงินฝาก) 
ดอกเบี้ย คร้ังที่ 2    185.05      บาท   เมื่อ  21 ธันวาคม 2547 (จากสมุดเงินฝาก) 
       
    รวม        303,605.50      บาท 
 
    คาใชจาย 
งวดที ่ 1   เปนเงนิ           176,945.45   บาท 
งวดที ่ 2   เปนเงนิ           107,804.00   บาท 
 

                รวม                                  284,749.45   บาท 
จํานวนเงินคงเหลือ                                  18,856.05    บาท  
 

    ………………………………………..       ……………………………………… 
     ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทนุ      ลงนามเจาหนาที่การเงนิ 
 
 



                                                                                                                                                                                                      
  

สัญญาเลขที่ RDG4730020 
โครงการ “การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกลมในผูสูงอายุไทย” 

ประมาณคาใชจายในงวดตอไป 
 

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน อาจารย แดนเนาวรัตน   จามรจันทร    
รายงานในชวงตั้งแตวนัที ่      15 ตุลาคม  2547  ถึงวนัที ่     15  มกราคม  2548 
 

งบประมาณที่เสนอสาํหรบังวดที่ ...3..... 
     ต้ังไวเดิม     เสนอใหม       แตกตาง       %                หมายเหตุ 
 (ในสัญญา) 

1.คาตอบแทน ..51,775.00.. ....51,775.00....   .................... ...................... ... ............... 
2.คาจาง .......-..........  .........-...........  ..................... ...................... ...................   
3.คาใชสอย .…..-…….... ……...-….......  ..................... ...................... .... ..............  
4.คาวัสดุ .…..-…….... ..…….-...........  ..................... ......................  ................... 
5.คาครุภัณฑ .......-.…...... ..........-..........    ..................... ......................   .................. 
6.หมวดคาใช 
จายทางออม   ..18,750.00.... ....18,750.00.. ...................... ......................  ................... 
7................       ...................... ...................... ...................... ......................  ................... 
      รวม …70,525.00...  ....70,525.00..  ..................... .....................   ................... 

 
 

เงินที่ควรสงใหในงวดนี ้
(=70,525.00 – 18,856.05)                                ....51,668.95........ บาท  

 -  
          

………………………………………..    ……………………………………… 
 ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน       ลงนามเจาหนาที่การเงนิโครงการ 
 
        

 
           

 
 
        
 


