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- จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของประชากรทั่วโลกในปัจจุบันพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึน้ไป มีจ านวนเพิม่มากขึน้
- ใน พ.ศ. 2558 ผู้สูงอายุมีจ านวน  900 ล้านคน หรือร้อยละ 12.30
ของประชากรทั้งโลก 
- คาดการณ์ไว้ว่าใน พ.ศ. 2573 จะมีประชากรสูงอายุเพิม่ขึน้เป็น 
1,402 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 16.50 ของประชากรทั้งโลก

(United Nations, 2015) 
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QALY & DALY

การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรผู้สูงอายุ ท าให้พบความเส่ียงและปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ เพิม่มากขึน้  
โดยเฉพาะ Geriatric syndromes
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Instability & Falls

การหกลม้ (Fall): การทีร่า่งกายเคลือ่นลงมากระทบ
สู่พืน้ดนิ หรอืที่ๆ ระดบัต า่กวา่ระดบัเดมิ โดยไม่ได ้
เป็นการต ัง้ใจ

FALL: DEFINITION
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ภาวะหกลม้ (Fall) เป็นหน่ึงใน Geriatric syndrome ทีเ่ป็นปัญหาส าคญัที่
ท าใหเ้กดิการเจ็บป่วย และเป็นสาเหตสุ าคญัของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
การพึง่พา (Dependence) ความพกิาร และ การเสยีชวีติของผูส้งูอายใุนเวลาต่อมา 
(ประเสรฐิ อสัสนัตชยั, 2556)

 WHO (2016) : ในแตล่ะปีผูส้งูอาย ุ65 ปี ขึน้ไปจะมกีารหกลม้ประมาณรอ้ยละ 28 -
30 และเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 32 - 42 ในกลุม่ผูท้ีม่อีายมุากกวา่ 70 ปี  

 ความถีข่องการหกลม้เพิม่ขึน้ตามอายแุละระดบัความออ่นแอของรา่งกาย ซึง่จ านวน
ผูเ้สยีชวีติจากการหกลม้ทัว่โลกประมาณปีละ 424,000 คน เฉลีย่วนัละ 1,160 คน

ประเทศไทย  จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการหกลม้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโดยใน 
พ.ศ. 2557 มผีูเ้สยีชวีติจากการหกลม้สงูถงึ 2,007 คน หรอืเฉลีย่วนัละ 6 คน เป็น
กลุม่ผูส้งูอายมุากถงึ 909 คน หรอืเฉลีย่มผีูส้งูอายเุสยีชวีติจากการหกลม้วนัละ 3 คน 
(ส านักโรคไม่ตดิตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2558) 

 อบุตักิารณก์ารหกลม้ เร ิม่มกีารศกึษาอย่างจรงิจงัในปี คศ. 
1988 พบวา่ 
Fall incidence ผนัแปรตาม Aged

 รอ้ยละ 50 พบใน สว. อายุมากกวา่ 80 ปีขึน้ไป (Frail)
สอดคลอ้งกนัท ัง้ในระดบัโลกและประเทศไทย
 Fall incidence ผนัแปรตาม Instability /Gail & Posture 

problems/impairment
 เมือ่อายุมากขึน้ มแีนวโน้มทีก่ารเดนิและการทรงตวัจะ
บกพรอ่งมากขึน้ น าไปสู่อตัราการหกลม้ทีเ่พิม่ขึน้

FALL: EPIDEMIOLOGY
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AGEING & 
ACCIDENTAL
PROBLEMS

Delay movement “งุ่มง่าม เงอะงะ”
Major causes: Underlying diseases 
Musculo – skeletal disorders 
[Osteoarthritis, Osteopenea, 
Osteoporosis,….Fracture Hip] 
Decrease muscle tone

Neurogenic disorders: CVA, 
Paresis, Paralysis, Parkinson’s 
disease;  Slow Reflex, Automatic 
movement

 Impair sensory of vision & 
hearing

Instability
Immobility

INSTABILITY & FALL: CAUSES

Extrinsic
- Medications

- Surfaces

- Lighting

- Arrangement

- Foot wear

Predisposing 
Factors 

Intrinsic
-Visions & Balance loss

-Lower limb arthritis

-Cardio-vascular: 
postural hypotension, 
irregular heart beat

-Neurological-Stroke, 
Parkinson’s dis.

-Behavior: Dementia, 
Incontinence 
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การหกลม้ซ า้
 สาเหตุ

 1) ปัญหาทางระบบสมอง หลอดเลอืดสมองตบี (Cerebral infarction) ภาวะ
สมองเสือ่ม (Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease) ภาวะน า้ค ัง่ใน
สมอง (Hydrocephalus) ภาวะเลอืดออกในเยือ่หุม้สมอง (Subdural 
hematoma)

 2) ปัญหาทางระบบหวัใจและหลอดเลอืด ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะท าใหเ้ลอืดไป
เลีย้งสมองไม่เพยีงพอ

 3) ปัญหาจากการใชย้าทีม่คีวามเสีย่ง เชน่ กลุม่ยาระงบัประสาททีอ่อกฤทธิน์าน 
กลุม่ยาจติเวช  ยาตา้นอาการซมึเศรา้

 หากประเมนิความเสีย่งนีแ้ลว้สามารถจดัการได ้จะชว่ยลด
อบุตักิารณไ์ดอ้ย่างด ีโดยเฉพาะปัญหาทางระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
และการใชย้า

INSTABILITY & FALL: KEY POINTS

1) Falls are common 
in nursing home, 
hospital, home, 
community

2) Fall in elderly is 
associated with 
many adverse 
outcomes including 
physical, 
psychological and 
social impact

3) In assessing a R. 
who had just fallen, 
we need to find out 
how and why he/she 
fell; and examine 
him to see if he/she 
sustained any injury

4) As there are usually 
multiple risk factors of 
fall, fall prevention 
program should consist 
of multifactorial 
intervention delivered 
by a multidisciplinary 
team

5) Muscle strengthening 
and balancing exercise, 
vitamin D 
supplementation and 
osteoporosis Rx should 
be part of the fall 
prevention 
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QUALITY OF LIFE /LIFE HAPPINESS
OF THE OLDER PEOPLE IN COMMUNITY

ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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คุณภาพชีวติหลงัการหกล้ม

คุณภาพชีวติหลงัการหกล้ม
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คุณภาพชีวติหลงัการหกล้ม
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FALL IMPACT Fall does not just affects a R’s physical health.
It also affects their psychological and social wellbeing negatively.

Physical Fracture

Pain

Immobility & its complication

Mortality

Psychological Fear of fall

Anxiety

Loss of self-esteem

Depression

Social Loss of independence

Changes in daily routine

Loss of social contacts

Increase financial burden  & Reduce QoL

QUALITY OF LIFE; AFTER FALL
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QUALITY OF LIFE; AFTER FALL
FEAR OF FALL

(World Health Organization, 2016) 
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THERAPEUTIC EXERCISE FOR STRENGTHEN MUSCLES
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QUADRICEP EXERCISE

กจิกรรมการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติเพือ่การ
สรา้งเสรมิสุขภาพ
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THE 3 LEVEL OF FALL PREVENTION

Tertiary 
prevention

Secondary 
prevention

Primary 
prevention

แนวทางการจดัการเพือ่การป้องกนัและลดภาวะการหกลม้

 การป้องกนั 3 ระดบั

 Primary prevention เป็นการสรา้งเสรมิสุขภาพในผูสู้งอายุทีไ่ม่เคยมปีระวตัิ
การหกลม้มาก่อน และยงัไม่ม/ีสามารถจดัการ/ควบคมุปัจจยัเสีย่งของการหก
ลม้ได ้

 Secondary prevention เป็นการประเมนิ ตรวจคดักรองเพือ่คน้หาปัจจยัเสีย่ง
ต ัง้แตร่ะยะแรก อาจเร ิม่มอีาการเตอืน (Warning signs) บางอย่าง จงึตอ้งเรง่
ก าจดัปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ

 Tertiary prevention เป็นการป้องกนัการหกลม้ซ า้ซอ้น เป็นการฟ้ืนฟูสภาพ
ส าหรบัผูสู้งอายุทีห่กลม้แลว้ อาจตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นตามมาหลายประการ
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American College of Sports Medicine. (2014). ACSM’s guidelines for exercise testing 
and description. 9th editions. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

General guideline for Cardiorespiratory training 

F = Frequency
I  = Intensity
T = Time
T = Type
E = Enjoyment
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Warm up

Exercise

Cool down

แบบประเมนิสมรรถนะทางกายดา้นการทรงตวั 
ใชแ้บบทดสอบความสามารถในการทรงตวั 

(TIME UP AND GO TEST: TUG) 

พฒันาโดย Podsiadlo & Richardson (1991) 

 ใชก้ารจบัเวลาในการทดสอบแทนการใหค้ะแนนจากการสงัเกต
และการบนัทกึการเคลือ่นไหว (ชตุมิา ชลายนเดชะ, 2557) 

 ในทีนี่้ ใชค้า่ตดัแบ่งเวลาการทดสอบความสามารถในการทรงตวั
มากกว่า 20 วนิาท ีหมายถงึผูสู้งอายุมภีาวะเสีย่งตอ่การหกลม้ 
(Shumway - cook, 2000)
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การออกก าลงักายแบบกา้วตามตาราง 
(SQUARE-STEPPING EXERCISE)

 การคดิคน้นวตักรรมวธิกีารออกก าลงักายเพือ่ป้องกนัการหกลม้  
เป็นประเด็นส าคญัทีท่ ัว่โลกใหค้วามสนใจอยู่ในปัจจบุนันี ้

 มหีลกัฐานเชงิประจกัษท์ ัว่โลกยนืยนัวา่ SSE เป็นวธิกีารออกก าลงั
กายทีม่ที ัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการสรา้งเสรมิสุขภาพ
และการป้องกนัการหกลม้ส าหรบัผูสู้งอายุในชมุชน 

 พฒันาขึน้โดยกลุ่มนกัวชิาการญีปุ่่นเมือ่ประมาณ 11 ปีทีผ่่านมา 
(Shigematsu, et al., 2008)

การเคล่ือนไหวรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลากหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ
ตามล าดับขั้นตอน ……จะช่วยให้สมองเกดิการพฒันาได้ 



23/09/62

18

(Shigematsu, et al., 2008)

หลกัการออกก าลงักายแบบก้าวตามตาราง
วตัถุประสงค์: เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แรงของกล้ามเน้ือกระดูกและข้อ ฝึกความ
คงทนและความยืดหยุ่น ส่งเสริมการเคล่ือนไหวของข้อต่อและกล้ามเน้ือให้คล่องตวั 
The 3 dimension training program

- ไปข้างหน้า-ข้างหลงั (Forward and back) 

- ไปด้านข้าง (Side to side) 

- ไปด้านบน-ด้านล่าง (Up and down)  
ด้วยการย า่เท้าทั้งสองข้างบนแผ่นตารางเรียบทีว่างบนพืน้ราบ มตีวัเลขก ากบัไว้
ตามล าดบั
มคีวามหนัก (Intensity) ระดบัเบาถึงปานกลาง
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วตัถุประสงค:์

เพือ่ประมวลขอ้ความรูเ้กีย่วกบั SSE เพือ่ป้องกนัการหกลม้ของผูสู้งอายใุนชมุชน

มกีระบวนการสบืคน้งานวจิยัและหลกัฐานเชงิประจกัษจ์ากฐานขอ้มูลตา่งๆ ท ัว่โลก

น ามาคดัสรร จดัหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบระเบยีบ (SYSTEMATIC REVIEW) แลว้เรยีบ
เรยีงขึน้ใหม่เป็น “ชดุความรู”้ 

น ามาเรยีบเรยีงเป็นแนวปฏบิตัทิีด่สี าหรบัพยาบาลเวชปฏบิตัแิละบุคลากร
สาธารณสุขผูใ้หก้ารดูแลผูสู้งอายใุนชมุชนใหป้ลอดภยัจากการหกลม้นบัเป็นการ
พฒันาตอ่ยอดจากผลงานวจิยัเดมิและใหแ้นวทางการพฒันาองคค์วามรูต้อ่ไป

กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (ตอ่)

* แหล่งการค้นหา และคัดเลือกหลกัฐานเชิงประจักษ์: แนวปฏิบัติ (Guideline) งานวจัิยด้วยการ
สังเคราะห์เชิงอภิมาน  (Meta analysis) หลกัฐานจากงานวจัิยเชิงทดลองทีม่ีการสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุมทีอ่อกแบบการวจัิยอย่างดี (Randomized controlled trial: RCT) และงานวจัิยกึง่
ทดลองแบบเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบเทียบ/กลุ่มควบคุม ก่อน-หลงั  (Quasi 
experimental study: comparison between 2 group; pretest-post test) 

* ระบบฐานข้อมูล (Database) ได้แก่ WWW.guideline.gov, WWW.joannabriggs.au, 

WWW.Cochrane.org, Google Scholar, CINAHL, PUBMED, ProQuest, Thailist
Digital Collection

• ค าสืบค้น (ภาษาไทย): การออกก าลงักายแบบก้าวตามตาราง/การป้องกนัการหกล้ม/
• ผู้สูงอายุในชุมชน

(ภาษาองักฤษ): Square-stepping exercise/fall prevention
/community-dwelling older persons

http://www.cochrane.org/
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ปีท่ีตีพิมพ ์ระหวา่ง พ.ศ. 2552-2562 
(คศ. 2005-2014)

ปีที่ตีพมิพ์ จ านวน
- พ.ศ. 2552  (คศ. 2009) 1

- พ.ศ. 2553  (คศ. 2010) -

- พ.ศ. 2554  (คศ. 2011) -

- พ.ศ. 2555 (คศ. 2012) 1

- พ.ศ. 2556 (คศ. 2013) 4

- พ.ศ. 2557 (คศ. 2014) 1

- พ.ศ. 2558 (คศ. 2015) 3

- พ.ศ. 2559 (คศ. 2016) 6

- พ.ศ. 2560 (คศ. 2017) 4

- พ.ศ. 2561 (คศ. 2018) 4

- พ.ศ. 2562 (คศ. 2019) 4

รวม 28

Evidence level

ระดับหลักฐานเชิงประจักษ์ จ านวน

One group pre-post test 3

Quasi-Experimental study 15

RCT 6

Cross-sectional observation 1

systematic review and meta-analysis 3

รวม 28
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แหล่งทีม่า/แหล่งตีพมิพ์ (Source)

ทวปี ประเทศ จ านวน ร้อยละ
เอเชีย ไทย 9 32.14

อนิเดยี 3 10.72

ฮ่องกง  จีน 1 3.57

ญี่ปุ่น 2 7.14

อเมริการเหนือ แคนาดา 1 3.57

อเมริกา สหรัฐอเมริกา 3 10.72

ร่วมกนั 2 ประเทศ บราซิล และ ญี่ปุ่น 3 10.72

แคนาดา และ ญี่ปุ่น 2 7.14

สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น 1 3.57

เอธิโอเปีย และ อนิเดยี 2 7.14

ร่วมกนั 3 ประเทศ ออสเตรีย ญี่ปุ่น และ เยอรมนี 1 3.57

รวม 28 100

สาขาวชิาชีพ
สาขา จ านวน

พยาบาล/ อาจารย์พยาบาล 23

นักกายภาพบ าบัด/อาจารย์ 27

สหสาขา
อาจารย์ 3 สถาบันพลศึกษา
Department of Physical education

Faculty of education Mie University 

Biosciences Institute Department of physical education

นักวิชาการสาธารณสุข
Faculty of health and sport science

Tsukuba critical Path Research and Education Integrated Leading Center

Research Manager-scientist/Adjunct Assistant Professor

Department of Epidemiology and Biostatics

Neuroscience Research

Promotion of science

Biomedicine of aging

School of Public Health and community medicine

Doctoral program in Physical Education, Health and sport science

Physical Fitness Research Institute

Faculty of health and sport sciences

Department of Kinesiology and community health

BPT, Intern

School of kinesiology Faculty of  health sciences

Department of  Family medicine Schulich  School of medicine Dentistry

1

1

6

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1
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(ร่าง) ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม
หลกัการออกก าลงักายส าหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสามารถออกก าลงักายได้
เช่นเดียวกบัวยัอ่ืน 
ส่ิงส าคัญควรค านึงถึง
ความสามารถในการท าหน้าที่
ของร่างกายทีม่ีน้อยกว่า และ
สามารถออกก าลงักายได้
ทั้ง 3 ประเภท  

1) การออกก าลงักายเพ่ือเพิม่ความ
ทนทานของหัวใจและหลอดเลือด 

2) การออกก าลงักายทีม่ีแรงต้าน

3) การออกก าลงักายเพ่ือเพิม่       
ความยืดหยุ่น 

การออกก าลงักายเพ่ือเพิม่ความทนทานของหัวใจและ     
หลอดเลือดแบบแอโรบิคส าหรับผู้สูงอายุ

เป็นการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพทีเ่หมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  
ควรออกก าลงักายแบบแอโรบคิด้วยความแรงระดับปานกลาง 
อย่างน้อย 5 คร้ังต่อสัปดาห์
ใช้เวลาคร้ังละ 30-60 นาท ี
ลกัษณะปฏิบัติเป็นแบบก้าวหน้า…..เพิม่เวลาและความแรงขึน้ทลีะน้อยตามความสามารถ 
มีความสนุกสนานเพ่ือให้ปฏิบัติสม า่เสมอต่อเน่ือง 
ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการออกก าลงักายเพ่ือความปลอดภัย 
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พัฒนาสมองส่วนความจ่า 

พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวแบบมีความสัมพันธแ์ละการทรงตัว เพ่ิมความสมดุลของร่างกาย

เสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเนื้อ 

เพ่ิมความอ่อนตัว/ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและขอ้ต่อ 

เพ่ิมความหนาแน่นของมวลกระดูก 

…….ช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ดี
(Teixeira, Gobbi, Pereira, Ueno, Shigematsu, and Gobbi, 2013; Pereira, Gobbi, Teixeira, Nascimento, Corazza, & Vital, et al., 2014;
Sebastiao, McAuley, Shigematsu, & Motl, 2017)


