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บทคัดย่อ

ประชากรไทยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ การพลัดตกหกล้มเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการบาดเจ็บ การเสียชีวิตและปัญหาทางจิตสังคมในผู้สูงอายุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16 ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มาเป็นกลไกในการพัฒนา สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการพลัดตกหกล้มของครอบครัว และชุมชน ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) ที่อาศัยอยู่ในเขตตำ�บลท่าเรือ จำ�นวน
34 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำ�นวน 17 คน และ อสม. จำ�นวน 17 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เนื้อหาประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ ข้อมูลการจัดสิ่งแวดล้อม
ภายใน ภายนอก วิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังให้โปรแกรมทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Chi-Square
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้ของของผู้ดูแลผู้สูงอายุก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -3.795, P-value < .00) และ ระดับความรู้ของ
อสม. ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
(t = -2.222, P-value < .05) เป็นผลทำ�ให้การเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในบริเวณบ้านของผู้สูงอายุลดน้อยลง ซึ่งหลังการทดลอง
พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุหกล้มในบริเวณบ้านในกลุ่มตัวอย่างลดลง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถนำ�โปรแกรม
การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับตำ�บลท่าเรือในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปได้
คำ�สำ�คัญ: การพลัดตกหกล้ม การป้องกัน ผู้สูงอายุในชุมชน
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Abstract

The elderly Thai population is increasing statistically. Fall is a high risk factor which is the cause
of injury, death and psychosocial problems among elderly people. This research was a participatory
action research.The objective is to develop a program to prevent falls of the elderly among Village
No.16, Tharuea Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. It uses participatory action
research process as a mechanism to develop, support and promote the community to participate in the
program for preventing falls of individuals in family and community. The first target group consisting of
17 elderly caregivers. The second target group consisted of 17 volunteers who live in the area of Tharua
Subdistrict selected through purposive sampling and were conducted using interviews. The research
instruments consisted of an interview form to elicit personal information, knowledge, information pertaining
to internal environmental management. Data were analyzed before and after the program was given
for both groups. A software package was employed for data analysis by using descriptive statistics and
chi-square. Results revealed that the knowledge level of the elderly caregivers and of the volunteers
before and after receiving the fall prevention program in the elderly were not significantly different at .05
(t = -3.795, P-value < 0.00; & (t = -2.222, P-value < .05, respectively). This can result in less falling accidents
in the elderly's home. After the experiment, it was found that the accident rate of falls in the area in the
sample group decreased at .05 level of statistical significance. However the fall Prevention Program can
be applied in the Elderly who live in areas similar Tharuea Subdistrict contextual environment.
Keywords: Falls, Prevention, Elderly in the Community

บทนำ�

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุไทยมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานมีจำ�นวนลดลง
ส่งผลให้จำ�นวนประชากรผู้สูงอายุมีจำ�นวนเพิ่ม เป็นผลมา
จากการเปลีย่ นแปลงอัตราการเพิม่ ของประชากรประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ ทำ�ให้
ผู้ สู ง อายุ มี ชี วี ติ ยื น ยาว จากการประมาณการจำ � นวน
ผูส้ งู อายุ กลางปี พ.ศ. 2561 พบผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ถึง 11.77 ล้านคน และกำ�ลังจะก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20
(Institute for Population and Social Research, 2018)
การพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข
ที่สำ�คัญ ประมาณ 1 ใน 3 ของ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีโอกาส
ทีจ่ ะหกล้มได้ทกุ ปีและมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 50 เมือ่ มีอายุ
80 ปีขึ้นไป จากการวัดปัญหาสุขภาพของคนไทยโดยใช้การ
สูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year: DALY)
พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ มีสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะ
เนื่องจากโรคไม่ตดิ ต่อร้อยละ 85.2 รองลงมา คือ โรคติดต่อ
และอุบตั เิ หตุ ร้อยละ 11.3 และ 3.5 ตามลำ�ดับ หนึง่ ในอุบตั เิ หตุ
ทีผ่ สู้ งู อายุได้รบั บาดเจ็บมากทีส่ ดุ คือ การพลัดตกหกล้ม ข้อมูล

จากสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินระบุวา่ ในรอบ 3 ปี นับตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2559–2562 (2 ไตรมาส) มีผสู้ งู อายุทบ่ี าดเจ็บด้วยการ
พลัดตกหกล้มมารับบริการ 141,895 ราย เพิ่มมากขึ้นเป็น
ร้อยละ 29.5 จากปี 2559 โดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุไทยจะเกิด
อุบัติเหตุพลัดตกหกล้มร้อยละ 20 และเมื่อถามย้อนหลัง
ไปนาน 6 เดือน พบว่า มีการพลัดตกหกล้มมากกว่า 2 ครัง้ ถึง
ร้อยละ 8 และพบว่า เกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ
1.5 เท่า (Foundation of Gerontology Research and
Development Institute, 2016)
วัยสูงอายุมกี ารเปลีย่ นแปลงในด้านร่างกายทีเ่ สือ่ มถอย
เช่น ผิวหนังจะบางและมีรอยเหีย่ วย่น การได้ยนิ การมองเห็น
หรือการรับสัมผัสต่าง ๆ จะลดลง ระบบกล้ามเนือ้ และกระดูก
มีจำ�นวนและขนาดลดลงทำ�ให้เสียความสมดุลในการทรงตัว
ประสิทธิภาพในการทรงตัวบกพร่อง เป็นต้น ทำ�ให้เกิดการ
พลัดตกหกล้มได้งา่ ยกว่าวัยอืน่ ๆ การพลัดตกหกล้มเป็นการ
ล้มลง เนื่องจากการทรงตัวไม่สมดุลทำ�ให้ได้รับบาดเจ็บทั้ง
ด้านร่างกาย และจิตใจ หรือทำ�ให้เกิดการเสียชีวติ ได้ (Howharn,
Onthaisong, & Pramsathis, 2018) จากรายงานการพยากรณ์
การพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2560–2564 ของสำ�นักโรค
ไม่ตดิ ต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราการ
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เสียชีวติ จากการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุสงู กว่าทุกกลุม่ วัย ถึง
3 เท่า ผูส้ งู อายุเพศชายเสียชีวติ จากการพลัดตกหกล้มมากกว่า
เพศหญิง 3 เท่า และคาดการณ์วา่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560–2564
จะมีผสู้ งู อายุพลัดตกหกล้ม ปีละ 3,030,900-5,506,000 คน
และจะมีผเู้ สียชีวติ จำ�นวน 5,700-10,400 คน (Srichan, &
Kamwee, 2017) นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำ�ให้
เกิดการกลัวต่อการหกล้ม สูญเสียความมัน่ ใจในการทำ�กิจกรรม
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต้องเสียค่ารักษาพยาบาล และการ
ฟืน้ ฟูสภาพเป็นเวลานาน และการดูแลทีต่ อ่ เนือ่ ง ส่งผลต่อการ
ขาดรายได้ของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากต้องมาดูแล
ผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Jitmontree,
2017)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 23 อำ�เภอ
มีจำ�นวนประชากรทั้งหมด 1,560,433 คน ซึ่งโครงสร้าง
ประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเพิ่มขึ้นมา
ตลอดระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) โดยประกอบด้วยประชากร
วัยแรงงานมากที่สุดประมาณร้อยละ 65 รองลงมา ได้แก่
ประชากรวัยเด็กประมาณร้อยละ 18 และประชากรวัยผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 17 ซึ่งหมายความว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
สังคมผูส้ งู อายุ (Aging Society) และกำ�ลังก้าวสูก่ ารเป็นสังคม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จากข้อมูลมรณบัตร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้รายงานว่า ปีพ.ศ.2559 จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัด 1 ใน 10 อันดับทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ
สูงสุดจากการพลัดตกหกล้ม ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ 60 ปีขน้ึ ไป ด้วย
อัตรา 17.2 ต่อประชากรแสนคน (Institute for Population
and Social Research, 2017)
จากการศึกษาข้อมูลการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสือ่ มใน
ผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นภาวะเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้ม พบว่า ผูส้ งู อายุ
ในตำ�บลท่าเรือ ร้อยละ 40 มีภาวะข้อเข่าเสือ่ ม และผูส้ งู อายุ
ในพืน้ ทีห่ มูท่ ่ี 16 ตำ�บลท่าเรือ ร้อยละ 8 มีภาวะข้อเข่าเสือ่ ม
และมีผสู้ งู อายุทม่ี ภี าวะสมองเสือ่ มในปี 2562 จำ�นวน 2 ราย
กระทรวงสาธารณสุขดำ�เนินงานส่งเสริมและดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุผา่ นทางโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
แบบระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน นอกจากนีก้ าร
ดำ�เนินงานด้านการป้องกันพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสือ่ ม
ของผูส้ งู อายุด�ำ เนินการผ่าน 4 กรมหลักของกระทรวงสาธารณสุข
คือ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค
โดยมุง่ เน้นในด้านวิชาการ เช่น การผลิตคูม่ อื /แนวทางในการ
ป้องกันฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
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เครื่องมือหรือวิธีการในการป้องกัน ของแต่ละกรมมีความ
ซ้�ำ ซ้อนกัน ไม่ได้มกี ารบูรณาการกิจกรรมการดูแลผูส้ งู อายุรว่ มกัน
ให้เป็นภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข การลดอุบตั กิ ารณ์การ
พลัดตกหกล้ม ควรสร้างองค์ความรู้ด้านการพลัดตกหกล้ม
และภาวะสมองเสื่อมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยดูแลสุขภาพ
ของตนเองก่อนเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ การมีสว่ นร่วมของชุมชนเพือ่
ป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุตามบริบทของชุมชน
เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ �ำ คัญทีด่ �ำ เนินควบคูก่ บั นโยบายภาครัฐ
คณะผูว้ จิ ยั เห็นความสำ�คัญของปัญหาดังกล่าวของการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ โดยเลือกศึกษาในหมูท่ ่ี 16
ตำ�บลท่าเรือ โดยมุง่ หวังว่า ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั จะนำ�ไปใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผูส้ งู อายุ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาการดูแลระยะยาวใน
ผูส้ งู อายุทส่ี อดคล้องกับสภาพปัญหาในตำ�บลท่าเรือ และพืน้ ที่
ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพือ่ พัฒนาโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ของผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 16 ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของผูส้ งู อายุ หมูท่ ่ี 16 ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทบทวนวรรณกรรม

การพลัดตกหกล้มมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้านและภายนอกบ้าน ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม สามารถก่อให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้ เช่น การลืน่
การสะดุดสิง่ กีดขวาง การเสียการทรงตัว ทางเดินมีลกั ษณะ
ไม่ปลอดภัย แสงสว่างทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่มรี าวจับในบริเวณทีม่ ี
ความเสีย่ งเป็นต้น จากการศึกษาของ Dissang, & Neelaphaijit,
& Sriprasarn (2015) พบว่า พืน้ และบันไดลืน่ พืน้ ต่างระดับ
ไม่เรียบ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดการพลัดตกหกล้มอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยอยูใ่ นบ้าน
ทีม่ พี น้ื และบันไดลืน่ ไม่มรี าวบันได มีโอกาสเสีย่ งต่อการหกล้ม
เป็น 4.3 เท่า ของผูท้ ไ่ี ม่ได้อาศัยอยูใ่ นบ้านทีม่ พี น้ื และบันไดลืน่
ไม่มรี าวบันได Wongsawang et al., (2017) พบว่า บริเวณ
บันไดมีแสงสว่างไม่เพียงพอและบริเวณทางเดินมีีสายไฟ
สายโทรศัพท์หรือสายพ่วงต่อพาดผ่านมีความสัมพันธ์กับ
การพลัดตกหกล้มอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05
อย่างไรก็ตามการปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม
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ปลอดภัยและสามารถป้องกันปัญหาการพลัดตกหกล้มได้อย่าง
แท้จริงจำ�เป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงระบาดวิทยา เช่น ลักษณะ
ของบุคคล เวลา และสถานทีท่ เ่ี กิดการพลัดตกหกล้ม ตลอดจน
ข้อมูลความเสีย่ งในบ้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพลัดตกหกล้ม
(Wongsawang et al., 2017)
ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุข มีความพึงพอใจ
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสนองตอบต่อคุณภาพชีวิตใน
4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา ทำ�ให้มคี วามสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันแบบเครือญาติก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี
ในชุมชน มีความห่วงใยและเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่โปรแกรมการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มเน้นเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม
ก่อนและหลังการให้โปรแกรม คณะผู้วิจัยเห็นว่า การจะลด
อุบตั กิ ารณ์การพลัดตกหกล้มทีไ่ ด้ผลอย่างจริงจังต้องมีกระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุจาก
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ ผูส้ งู อายุหรือครอบครัว
ผูน้ �ำ ชุมชน องค์กรชุมชน ร่วมกันค้นหาและวิเคราะห์ปญ
ั หา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน กำ�หนดกิจกรรมเพื่อ
แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุ
ในชุมชนทัง้ ทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ทางสังคม
และสภาพแวดล้อม
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research) ครัง้ นี้ มีทม่ี าจากความต้องการของชุมชน
ในการแก้ปัญหาและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
คณะผูว้ จิ ยั จึงนำ�ตัวแบบเชิงกระบวนการพัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Phalasuek, & Thanomchayathawatch, & Songloed, 2018) ซึง่ บูรณาการแนวคิด
ในการใช้ชมุ ชนเป็นฐาน (Community-Based Approach) ใน
กระบวนการแก้ปญั หาของชุมชน ผสมผสานกับหลักประชาธิปไตย
แบบมีสว่ นร่วมทีแ่ ท้จริงในการดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนใน 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาของชุมชน
2) การกำ�หนดแผนการดำ�เนินงานและแก้ไขปัญหา 3) การ
ลงมือปฏิบตั ิ และ 4) พิจารณาประเมินผลในกิจกรรมนัน้ ๆ
ซึง่ เน้นกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่างสร้างสรรค์ ระดมความคิดเห็น
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) มาร่วมคิด ประเมิน
สถานการณ์ในชุมชนเกีย่ วกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และความ
คาดหวังในอนาคต และวิเคราะห์ สังเคราะห์วธิ กี ารแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันในการกำ�หนดโครงการแก้ไขปัญหาที่

มีวธิ กี าร ผูด้ �ำ เนินการ แหล่งทรัพยากร แผนการควบคุมกำ�กับ
และการประเมินผล โดยมีหลักการสำ�คัญ คือ การให้โอกาส
ผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด จนเกิดการยอมรับ
ปัญหาร่วมกันมีเป้าหมายอันเดียวกัน โดยกระบวนการนี้
ให้ความสำ�คัญกับการระดมความคิดและสร้างการยอมรับซึง่ กัน
และกัน ให้ความสำ�คัญกับการตัดสินใจในการกำ�หนดอนาคต
ร่วมกัน การสร้างพลังความคิด วิเคราะห์ เสนอทางเลือกในการ
พัฒนา และพลังความรัก ความเอือ้ อาทร การสร้างบรรยากาศ
ที่เป็นมิตร เป็นพลังสร้างสรรค์ของการพัฒนาชุมชนในการ
แก้ปญ
ั หาและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ

วิธกี ารวิจยั

การพัฒนาโปรแกรมการป้องการพลัดตกหกล้มใน
ผูส้ งู อายุ ตำ�บลท่าเรือ โดยใช้การนำ�กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม มาเป็นกลไกในการพัฒนา สนับสนุน และ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของครอบครัว และชุมชน หมูท่ ่ี 16 ตำ�บลท่าเรือ
มีผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน (Plan)
ศึกษาบริบทของชุมชนด้านโครงสร้าง กายภาพ ประเพณี
วัฒนธรรมและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
1. ระยะวางแผนและกำ�หนดนโยบายการป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม (Planning and Policy Making) ระยะนี้
แบ่งเป็น 6 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1.1 เตรียมชุมชน คณะผูว้ จิ ยั จัดประชุมประชาสัมพันธ์
โครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินโครงการ แนวคิด
หลักการมีสว่ นร่วมทีน่ �ำ มาใช้ในการดำ�เนินการ และประโยชน์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อชุมชน ในทีป่ ระชุมมีการทบทวนแนวคิด หลัก
การของการป้องกันการพลัดตกหกล้ม และประสบการณ์เกีย่ ว
กับการพลัดตกหกล้ม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำ�นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล บุคลากรสาธารณสุข
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมูบ่ า้ น รวมผูเ้ ข้าประชุม 40 คน
1.2 วิเคราะห์สถานการณ์เกีย่ วกับการพลัดตกหกล้ม
ของผู้สูงอายุในชุมชน ครอบคลุมปัจจัยนำ� ปัจจัยเอื้อ และ
ปัจจัยเสริม และฉายภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ในการป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม โดยเปิดให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ เสนอ
ข้อมูล ทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและภาพอนาคตที่พึงประสงค์
หลังจากนัน้ ตัวแทนแต่ละกลุม่ นำ�เสนอข้อมูลของตนเอง และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จนทุกคนมีการรับรู้
ในสถานการณ์ปัจจุบันและภาพอนาคตที่พึงประสงค์ตรงกัน
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ผูเ้ ข้าร่วมดำ�เนินการ ประกอบด้วยแกนนำ�ชุมชน ได้แก่ กำ�นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำ�บล ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น และบุคลากรสาธารณสุข
ระยะที่ 2 ปฏิบตั ิ (DO)
กิจกรรมเพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม
ของชุมชน เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุระยะที่
2 ปฏิบตั ิ (DO)
กิจกรรมเพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม
ของชุมชนเพือ่ ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ
2.1 กำ�หนดนโยบายการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
(Policy Formation) หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์การพลัดตก
หกล้มในปัจจุบัน และฉายภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการพลัดตกหกล้ม
ของชุมชนใน 4 ประเด็น คือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของ
ปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปญ
ั หาและความสนใจในการ
แก้ปญ
ั หาของชุมชน โดยการให้คะแนน และนำ�มาจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ และนำ�ปัญหา 3 ลำ�ดับแรก มาสู่การกำ�หนด
โปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ
2.2 สร้างแนวทางการพัฒนา เป็นขัน้ ตอนการหาวิธกี าร
และเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามทีไ่ ด้สร้างภาพพึงประสงค์
หรือทีไ่ ด้ชว่ ยกันกำ�หนดภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ร่วมกันหามาตรการ วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพื่อกำ�หนด
ทางเลือกในการพัฒนา กำ�หนดเป้าหมาย กำ�หนดกิจกรรม
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ก. กำ�หนดกิจกรรมโครงการทีจ่ ะทำ�ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามภาพพึงประสงค์
ข. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของกิจกรรม โครงการ
โดยระบุ 1) กิจกรรม หรือโครงการ ที่หมู่บ้าน ชุมชน
ท้องถิ่นทำ�เองได้เลย 2) กิจกรรมหรือโครงการที่บางส่วน
ต้องการความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ร่วมทำ�งานสนับสนุนอยู่ และ
3) กิจกรรมทีห่ มูบ่ า้ น ชุมชน ตำ�บล ไม่สามารถดำ�เนินการได้เอง
ต้องขอความร่วมมือจากภายนอก เช่น ดำ�เนินการจากแหล่งอืน่
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
2.3 พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำ� คณะวิจยั มีสมั พันธภาพ
กับทีมแกนนำ�ในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดีเนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในการบริการวิชาการ ทำ�ให้สามารถสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการ บทบาท และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
โครงการ ภาวะผูน้ �ำ และการทำ�ความเข้าใจความต้องการของ
สมาชิกในชุมชนได้ไม่ยาก โดยการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เรือ่ ง
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การทำ�งานเป็นทีม ภาวะผูน้ �ำ และการบริหารโครงการ มีกลุม่
เป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็น กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล แกนนำ�ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) และผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
2.4 วางแผนการดำ�เนินการ โดยคณะวิจยั จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เพื่อกำ�หนดแผนการดำ�เนินการ
ขัน้ ตอนการทำ�งาน ข้อตกลงร่วมในการทำ�งาน กำ�หนดกิจกรรม
ย่อยเสนอในที่ประชุม มีการปรับปรุงจากการนำ�เสนอจน
ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน จึงกำ�หนดเป็นแผนงานของการป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม
ระยะที่ 3 การตรวจสอบ (Check)
การประเมินผลการดำ�เนินงานจากการทำ�กิจกรรมการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนเพือ่ ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ
ระยะที่ 4 การดำ�เนินการ (Action)
สรุป วิเคราะห์และเสนอแนวทางการมีสว่ นร่วมและ
การเรียนรูข้ องชุมชน จะนำ�ไปสูก่ ารป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผูส้ งู อายุ เพือ่ คุณภาพทีด่ แี ละยัง่ ยืนของผูส้ งู อายุ
ประชากรที่ใช้ คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน ที่อาศัยมีภูมิลำ�เนาและอาศัย
อยูใ่ นหมูท่ ่ี 16 ตำ�บลท่าเรือ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ จำ�นวน 17 คน อสม.จำ�นวน 17 คน ซึง่ เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพลัดตกหกล้ม กลุ่มตัวอย่างมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์คดั เข้า คือ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ มีคณ
ุ สมบัติ
คือ มีประสบการณ์ดแู ลผูส้ งู อายุพลัดตกหกล้ม สติสมั ปชัญญะ
สมบูรณ์ สามารถได้ยนิ สือ่ สารภาษาไทยได้เข้าใจ เป็นผูด้ แู ลหลัก
ในครอบครัว และยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาครัง้ นี้ อสม.
มีคณ
ุ สมบัติ คือ ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อย 1 ปี และ
ดูแลครอบครัวผูส้ งู อายุ
เครือ่ งมือในการทำ�งานวิจยั ผูว้ จิ ยั พัฒนาเครือ่ งมือ โดย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ี
ตอนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
ในช่วงก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการป้องกันการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุ คำ�ถามสำ�หรับกลุ่มตัวอย่างมีท้งั หมด 12
ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบให้เลือกและเติมคำ� ประกอบด้วย
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ อายุ
บ้านเลขที่ สถานภาพ บุคคลทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ย การศึกษา อาชีพ
และรายได้ และ 2) ข้อมูลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ประวัตกิ ารพลัดตกหกล้ม โรคประจำ�ตัวและปัญหาการมองเห็น
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ตอนที่ 2 แบบประเมินสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
ผูส้ งู อายุ เกีย่ วกับการประเมินสภาพแวดล้อมภายในบ้านของ
ผูส้ งู อายุจ�ำ นวน 5 ประเด็น ภายนอกบ้าน จำ�นวน 8 ประเด็น
การแปลผลความหมายโดยรวมของคาคะแนนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ใชหลักการหาค่าสัมบูรณ
ของคะแนน (Absolutely Method) โดยแบ่งคะแนนเฉลีย่
เพื่อแปลผล เป็น 3 ระดับ คือ (2.34-3.00 = ดีมาก,
1.67-2.33 = ดี, 1.00-1.66=พอใช้)
ตอนที่ 3 แบบประเมินความรูใ้ นการป้องกันการพลัด
ตกหกล้ม จำ�นวน 20 ข้อ
ระดับความรู้ดี ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(ช่วงคะแนน 18-20 คะแนน)
ระดับความรู้ปานกลาง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ
60 -79.99 (ช่วงคะแนน 12-15 คะแนน)
ระดับความรูน้ อ้ ย ได้คะแนนต่�ำ กว่าร้อยละ 60 (ช่วง
คะแนน 0–12 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
1. นำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการดูแล และให้การพยาบาลผูส้ งู อายุ
ในชุมชน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หา
2. หาค่าดัชนีสอดคล้องและปรับข้อคำ�ถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.88
และข้อมูลส่วนบุคคลของอสม. เท่ากับ 0.89 แบบประเมิน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย เท่ากับ 0.90
แบบประเมินความรู้ในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์การ
วิจยั เท่ากับ 0.94
3. นำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
จำ�นวน 5 คน และ อสม. จำ�นวน 5 คน
4. หาค่าความเที่ยงด้วยวิธีการหาความสอดคล้อง
ภายในโดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ Cronbach’s Alpha
Coefficient มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการ
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช โครงการวิจยั
ที่ Ex-6/2562
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รบั การอนุญาตจาก
คณะกรรมการฯ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามลำ�ดับ ดังนี้
จัดอบรมวิธีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูล ประสานงานกับ
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านภายใต้ความร่วมมือของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จากนัน้ ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
วิจยั จากกลุม่ ตัวอย่างตามความสมัครใจของผูส้ งู อายุ ซึง่ มีการ
ลงลายมือชือ่ ยินดีให้ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละ เปรียบเทียบ ความรู้
และระดับคะแนนสิง่ แวดล้อมในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ก่อนและหลังใช้โปรแกรม โดย Chi-Square

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุและอสม. ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุ
ระดับความรู้
ระดับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระดับความรู้ของ อสม.
P< .05

ก่อนใช้โปรแกรม
S.D.
ระดับ

18
2.21
ดี
17.6 1.71
ดี

ผลการวิเคราะห์ (ตารางที่ 1) พบว่า ระดับความรู้
ของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุและอสม. ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุไม่มีความแตกต่างกัน

หลังใช้โปรแกรม
S.D.
ระดับ

19.53 0.87
ดี
19
1.56
ดี

t

p

-3.79
-2.2

.00
.06

อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ มีความสนใจศึกษาหาความรู้ เพื่อจะได้นำ�ความรู้
ที่ได้ มาดูแลผู้สูงอายุ ส่วนอสม. ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจำ�
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการจัดสิ่งแวดล้อมภายในก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
การจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณห้องน้า
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณห้องนอน
3. การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณพืนห้อง
4. การจัดสิ่งของเครื่องใช้
5. การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณทางเดิน
ภาพรวม
P<.05

ก่อนใช้โปรแกรม
S.D.
ระดับ

1.65 0.70
พอใช้
1.66 0.75
พอใช้
2.12 0.93
ดี
1.63 0.64
พอใช้
1.51 0.47
พอใช้
1.71 0.79
ดี

หลังใช้โปรแกรม
S.D.
ระดับ

1.97
0.71
ดี
2.20
0.89
ดี
2.20
0.79
ดี
1.63
0.82
พอใช้
1.58
0.66
พอใช้
1.95
0.98
ดี

t

p

-2.45
-0.97
-0.6
-0.51
-2.07
-2.01

.003
.34
.13
.61
.05
.61

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ก่อนใช้โปรแกรม
S.D. ระดับ

1. ทางเท้า/ไหล่ถนน เรียบ สม่่าเสมอ ไม่ลื่นและไม่ช่ารุด
1.76 0.44
ดี
2. ขนาดทางเดิน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
1.88 0.33
ดี
3. ไม่มีสิ่งของ พุ่มไม้หรือเศษไม้กีดขวางทางเดิน
1.76 0.44
ดี
4. ท่อระบายน้่าหรือรางระบายน้่า บนพื้น มีฝาปิดสนิทหรือเปิด 1.76 0.44
ดี
แบบตะแกรงหรือแบบรู
5. ไม่มีการผูกสัตว์เลี้ยง เช่น วัว สุนัข ไว้บริเวณข้างทางเดิน/ถนน 1.71 0.47
ดี
6. มีการจราจรที่ปลอดภัย ขับรถไม่เร็วจนเกินไป
1.89 0.33
ดี
7. ไม่มีการทิ้งขยะบนทางเดิน/ทางถนน
2.24 0.51
ดี
8. บริเวณบ้านมีสภาพเรียบร้อย ไม่มีพุ่มหญ้ารกบริเวณรอบบ้าน
1.94 0.24
ดี
ภาพรวม
1.86 0.73 ดี
P<.05
การจัดสิ่งแวดล้อมภายนอก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม (ตารางที่ 2 และ 3)
พบว่า การจัดสิง่ แวดล้อมภายใน ได้แก่ การจัดการสิง่ แวดลอ้ ม
บริเวณห้องนํ้า บริเวณห้องนอน หลังการได้รับโปรแกรมการ
ป้องกันพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ มีการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นระดับ
ดี ส่วนการจัดสิง่ แวดลอ้ มบริเวณพืน้ หอ้ ง การจัดสิง่ ของเครือ่ ง
ใช้ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และ การจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกหลังการได้รับโปรแกรมการ
ป้องกันพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุไม่มคี วามแตกตา่ งกันอยา่ งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
การจัดสิง่ แวดล้อมบริเวณห้องนํา้ บางประเด็นตอ้ งใช้
งบประมาณในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เช่น
ภายในห้องนํ้าต้องมีราวยึดเกาะหรือตลอดทางเดินไปห้องนํ้า
ใช้ฝกั บัวแทนขัน เชน่ เดียวกับการจัดสิง่ แวดลอ้ มบริเวณทางเดิน
ภายในบา้ นทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุตอ้ งมีราวเกาะภายในบ้าน
และอีกประเด็นระยะเวลาในการทำ�วิจัยใช้เวลาสั้นเพียง 8

หลังใช้โปรแกรม
t
p
S.D. ระดับ

1.88 0.33
ดี
-1 .33
1.88 0.33
ดี -1.46 .16
1.82 0.39
ดี -0.44 .67
1.76 0.44
ดี
1 .33
1.90
1.94
2.31
1.94
1.93

0.49
0.24
0.64
0.24
0.65

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

0.44 .67
-1 .33
-3.35 0
0
1
-1.27 .22

สัปดาห์ ทำ�ให้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร การจัด
สิ่งแวดล้อมภายนอกส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐและแกนนำ�
หมูบ่ า้ นไดจ้ ดั กิจกรรมจิตอาสารว่ มบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์
ทำ�ความสะอาดในหมูบ่ า้ นเป็นประจำ� ทำ�ใหก้ ารจัดสิง่ แวดล้อม
ภายนอกของตำ�บลท่าเรืออยู่ในระดับดี
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
จากการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ป้ อ งกั น การพลั ด ตกหกล้ ม ใน
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม. และแกนนำ�
ชุมชนมีความตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ด้วยความสมัครใจและกระตือรือร้น ผู้สูงอายุได้ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับว่า “การปรับปรุงพื้นที่ในบ้านต้องให้ลูกหลาน
เป็นผู้จัดการ” ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุบางคนก็ไม่มีงบประมาณ
ในการจัดทำ�ราวเดินในบริเวณบ้าน
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อภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ของผู้สูงอายุ จากการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอกบ้าน พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมภาย
ในบ้านบางประเด็นไม่สามารถจัดทำ�ได้และมีความเสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้ม คือ 1) การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณห้องนํ้า
มีประเด็นที่สำ�คัญ ภายในห้องนํ้าไม่มีราวยึดเกาะ ไม่มีฝักบัว
อาบนํา้ โถส้วมเป็นแบบนัง่ ยอง ไมม่ กี ระดิง่ หรือโทรศัพทภ์ ายใน
ห้องนํ้ำ�เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 2) การ
จัดสิ่งแวดล้อมบริเวณห้องนอน มีประเด็นที่สำ�คัญ แสงสว่าง
ภายในห้องนอนมีไม่เพียงพอแก่การมองเห็นในเวลากลางคืน
ตู้เสื้อผ้าสูงจนต้องเอื้อมหยิบ สิ่งของที่ไม่จำ�เป็นนำ�มาวางใน
ห้องนอน สอดคลอ้ งกับการศึกษาของ Tawa, & Chaivisil (2017)
พบว่า ในบ้านของผูส้ งู อายุมปี จั จัยเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่
การจัดสิ่งของในบ้านไม่เป็นระเบียบ ใช้เศษผ้าหรือเสื้อผ้าเก่า
เป็นทีเ่ ช็ดเทา้ ซึง่ วัสดุดงั กลา่ ว ไมเ่ กาะพืน้ ทำ�ใหม้ โี อกาสลืน่ ลม้
ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การศึกษาครั้งนี้ให้ข้อค้นพบว่า ความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อการพลัดตกหกล้มที่พบบ่อยที่สุด คือ ไม่มี
ราวบันได และบริเวณทางเดินมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์ พบว่า การที่
โปรแกรมจะมีประสิทธิภาพ มีความยัง่ ยืน เกิดจากการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุ อสม. แกนนำ�ชุมชน ผูน้ �ำ ทอ้ งถิน่ บุคลากรสาธารณสุข
โดยกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถทำ�ได้เอง
ได้แก่ การจัดการสิง่ แวดล้อมบริเวณห้องนํ้า มีเก้าอีส้ ำ�หรับนั่ง
อาบนํ�้ำ การจัดสิง่ แวดลอ้ มบริเวณหอ้ งนอน สิง่ ของทีไ่ มจ่ �ำ เป็น
ไมน่ �ำ มาวางในห้องนอน และการจัดสิง่ แวดล้อมภายนอก ไมม่ ี
สิ่งของ พุ่มไม้หรือเศษไม้กีดขวางทางเดิน เป็นต้น ในขณะที่
บางกิจกรรมต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก อสม.
บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงต่อการ
หกล้ม การให้ความรู้ และการเยี่ยมบ้าน รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการทำ�กิจกรรม ของผูส้ งู อายุเป็นระยะ ๆ กิจกรรม
ต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผู้นำ�ชุมชน ได้แก่
การสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน การวางแผนพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทีส่ อดคลอ้ ง
กับความต้องการของผู้สูงอายุและบริบทของชุมชน Tawa,
& Chaivisil (2017) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นการสร้าง
กิจกรรมโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการออกแบบให้
เหมาะกับความตอ้ งการและบริบทของชุมชนนัน้ จะนำ�ไปสูค่ วาม
ยั่งยืนของกิจกรรม โดยควรมีผู้นำ�ที่ชัดเจนในการทำ�กิจกรรม

ระดับความรูข้ องผูด้ แู ลผูส้ งู อายุและอสม. ก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันการพลัดตกหกลม้ ในผูส้ งู อายุ ในระยะ
ก่อนให้ความรู้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่สามารถอธิบายความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันการพลัดตกหกล้มได้ถูกต้อง ต่อมาได้รับความ
รูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการพลัดตกหกลม้ ในสัปดาหท์ ี่ 1, 4 และ
8 ทำ�ให้ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sarapun et al., (2017) จากผลการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสันระหว่าง การรับรู้ตาม
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน
การหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง พบว่า การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการหกล้ม การรับรู้ความรุนแรงต่อการหกล้ม
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการหกล้มและ
การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันการ
หกล้มมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่าถึงปานกลางกับ
พฤติกรรมป้องกันการหกล้ม
การประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณในบ้านและ
บริเวณชุมชน ในระยะการประเมินสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน
และบริเวณชุมชนในสัปดาหท์ ี่ 1 สิง่ แวดลอ้ มยังไมเ่ ป็นมิตรกับ
ผูส้ งู อายุ จากนัน้ มีการเยีย่ มบา้ นเพือ่ ประเมินและใหค้ �ำ แนะนำ�
ในการจัดสิง่ แวดลอ้ มใหเ้ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุ พบวา่ กลุม่ ตัวอยา่ ง
ทุกคนอาศัยอยูใ่ นบา้ นของตนเอง สว่ นใหญอ่ าศัยอยูก่ บั คูส่ มรส
และมีบุตรหลานดูแล บางรายอยู่ตามลำ�พัง เนื่องจากคู่สมรส
เสียชีวิต บุตรหลานย้ายไปเรียน ทำ�งาน หรือมีครอบครัวอยู่
ต่างจังหวัด สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่มั่นคง แข็งแรง บริเวณ
ทางเดินเข้าบ้านไม่มีพงหญ้ารกรุงรัง ส่วนใหญ่บ้านไม่มีบันได
บางบ้านมีบันไดเป็นปูนซีเมนต์มีราวเกาะแข็งแรงทั้ง 2 ข้าง
ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ และสิ่งแวดล้อมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น คือ ห้องนอนมีสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีเตียงนอน ที่นอนจัดเป็นระเบียบ มีสิ่งของที่ไม่จำ�เป็นอยู่ใน
ห้องนอนน้อยลง แต่ทุกบ้านยังคงมีโทรทัศน์ภายในห้องนอน
เนือ่ งจากไม่รบกวนต่อการนอนหลับเมื่อง่วงก็จะปิดและหลับ
ปกติ บางบ้านห้องนอนอยู่ใต้ถุนบ้านไม่มีประตูและหน้าต่าง
มีเพียงป้ายไวนิลกำ�บังแสงรบกวนบนถนนในตอนกลางคืน
และแสงแดดในยามเช้า เนื่องจากผู้สูงอายุไม่อยากเดินขึ้น
ลงบันไดและอายุมากแล้ว มีห้องนํ้าภายในบ้าน พื้นห้องนํ้า
ไม่ลื่น ส้วมเป็นชักโครกและบางบ้านมีเก้าอี้สำ�หรับนั่งอาบนํ้า
บางบ้านมีราวเกาะจับภายในบ้านและเริ่มติดต่อช่างในการ
ทำ�ราวจับเกาะในหอ้ งนาํ้ มีหอ้ งครัวหรือทีท่ �ำ กับขา้ วภายในบา้ น
สอดคล้องกับการศึกษาของ Tawa, & Chaivisil (2017) พบว่า
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ผูส้ งู อายุหกล้มภายในบ้าน ร้อยละ 17.8 สำ�หรับสภาพแวดลอ้ ม
ของบ้านที่อยู่ปัจจุบัน มีปัญหา ร้อยละ 61.50 เช่น ไม่มี
ราวบันได อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และกลิน่ รบกวน การประเมิน
มาตรฐานขั้นตํ่าสำ�หรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของ
ผูส้ งู อายุ พบว่า ห้องนํา้ ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน รอ้ ยละ 47.10
ห้องนอน ร้อยละ 33.20 และลักษณะที่พักอาศัยไม่เหมาะกับ
ผูส้ งู อายุ ร้อยละ 29.90 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั นี้ ดังนัน้
แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ คือ การให้
ความรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุ และผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ เกีย่ วกับการป้องกันการ
หกล้ม และการให้ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน
หลังจากนั้นได้นำ�เสนอสรุปผลการใช้โปรแกรม
นำ�เสนอในวันประชุมประจำ�เดือนของหมู่บ้าน ในที่ประชุม
เห็นด้วยกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันและลดภาวะ
พลัดตกหกล้ม ได้ระดมสมอง โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นได้เสนอว่า “ให้น�ำ เรือ่ งนีไ้ ปแจ้งกับนายก อบต.
ด้วย เผือ่ มีงบประมาณจะได้น�ำ มาใช้” ประธาน อสม. ได้กล่าวว่า
“ตอนนี้ทาง อบต. ให้ อสม.เขียนโครงการอะไรก็ได้ที่เป็น
ปัญหาในพืน้ ที่ เพือ่ ของบประมาณของ อบต.” คุณลุงปราโมทย์
กล่าวว่า “ตอนนี้ให้ทุกคนช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ในบ้าน
นอกบ้านของตัวเองก่อน ตามคู่มือที่อาจารย์แจกให้ส่วนเรื่อง
ของบประมาณ อบต. ควรจะให้ผใู้ หญ่บา้ นเป็นคนดำ�เนินการ”
สอดคล้องกับการศึกษาของ Wongprom, Jongwutiwes,
Prasertsuk, & Jongwutiwes (2015) เกีย่ วกับการมีสว่ นรว่ ม
ของชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ พบว่ า
1) ผู้สูงอายุมีความสุข ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทีส่ ามารถสนองตอบตอ่ คุณภาพชีวติ ใน 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม
และปัญญา/การเรียนรู้ 2) เกิดกระบวนการมีสว่ นรว่ มของชุมชน
ผ่านการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และกิจกรรมสานวัยใส่ใจผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยและกลุ่มปฏิบัติการ
หลักรว่ มดำ�เนินการกับชุมชน 3) เกิดการบูรณาการความรูแ้ ละ
กิจกรรมในชุมชนผ่านการสรุปบทเรียนจากประสบการณท์ ไี่ ด้
เรียนรูร้ ว่ มกัน และ 4) เกิดความยัง่ ยืนของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยร่วมมืออย่างต่อเนื่องของชุมชน
ที่ประกอบด้วย แกนนำ�ผู้สูงอายุ คนวัยอื่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในชุมชน

สรุป

การใช้โปรแกรมการป้องการพลัดตกหกล้มใน
ผูส้ งู อายุ สง่ ผลให้ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข

9

ประจำ�หมูบ่ า้ น มีความรู้ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนั้น พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้จัด
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำ�วันของผูส้ งู อายุมากขึน้
ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน มีการติดตาม
เยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือในการปรับสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอกให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ วางแผนการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้นำ�ชุมชนรับรู้สภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปัญหาเรื่องงบประมาณใน
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรสำ�หรับผู้สูงอายุ เพื่อได้เสนอ
โครงการกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าเรือ ส่งผลทำ�ให้
การเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในบริเวณบ้านของผู้สูงอายุ
ลดน้อยลง และสามารถนำ�โปรแกรมการป้องกันการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับ
ตำ�บลท่าเรือในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผูด้ แู ลและ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และควรมีการเสริมแรง
เชน่ มอบเกียรติบตั รชืน่ ชม แกก่ ลุม่ แกนนำ� ทีป่ ฏิบตั กิ ารป้องกัน
การพลัดตกหกล้มได้อย่างเหมาะสม
สามารถนำ�ผลการวิจยั ไปเป็นแนวทางในการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ผูส้ งู อายุไดร้ บั การดูแลจัดสิง่ แวดลอ้ มบริเวณบา้ น
และบริเวณชุมชนให้ปลอดภัยจากการพลัดตกหกล้มอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบุคคลากรทางด้านสุขภาพ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และ
ประชาชน ในตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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