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ภาพที่ 2.21: ระยะราวจับทางลาด 37 
ภาพที่ 2.22: ขนาดของราวจับ 37 
ภาพที่ 2.23: ระยะความกว้างทางเดินในสวนสําหรับคนเดียว 38 
ภาพที่ 2.24: ระยะความกว้างทางเดิน 38 
ภาพที่ 2.25: ระยะพ้ืนที่สําหรับเก้าอ้ีล้อ 39 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้า 
ภาพที่ 2.26: ระยะความยาวของผู้ใช้เก้าอ้ีมีล้อที่มีผู้ดูแลความยาวอย่างน้อย 1750 39 
ภาพที่ 2.27: ระยะช่องว่างสําหรับเท้าและเขา่ของผู้ใช้เก้าอ้ีล้อ 40 
ภาพที่ 2.28: ระยะพ้ืนที่หมุนตัวกลับของเก้าอ้ีแบบวงกลม 40 
ภาพที่ 2.29: ระยะพ้ืนที่หมุนตัวกลับของเก้าอ้ีล้อแบบตัวที (T) 41 
ภาพที่ 2.30: แสดงรายละเอียดของประตู 42 
ภาพที่ 2.31: ระดับร้ัวที่สายตามองผ่านได้ขณะยืนและน่ัง 43 
ภาพที่ 2.32: ความกว้างระเบียงที่สามารถนอนได้ 44 
ภาพที่ 2.33: การนอนหลับพักผ่อนเพ่ือการเอนหลังนอนกลางวัน 45 
ภาพที่ 2.34: ระยะและระดับความสูงของสายตาขณะน่ังในห้องน่ังเล่น 46 
ภาพที่ 2.35: ระยะห่างของการน่ังถึงโต๊ะอาหาร และความกว้างระเบียง 47 
ภาพที่ 2.36: ความสูงความลึก ความกว้างและระยะใช้งานของเคาน์เตอร์ 48 
ภาพที่ 2.37: ระดับความสูงของการเอ้ือมมือและระยะเอ้ือมหยิบของขณะน่ัง 49 
ภาพที่ 2.38: แสดงการติดต้ังอุปกรณ์ช่วยจับ 50 
ภาพที่ 2.39: ระยะอุปกรณ์ในห้องส้วม 52 
ภาพที่ 2.40: ระดับการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้กับพ้ืนที่อาบนํ้า 52 
ภาพที่ 2.41: ระยะอ่างล้างมือ 53 
ภาพที่ 2.42: ระดับความสูงของการเอ้ือมมือ (สําหรับปลั๊กไฟ) 54 
ภาพที่ 2.43: รปูแบบของที่อยู่อาศัยที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ 55 
ภาพที่ 4.1: แผนที่ต้ังชุมชนหัวตะเข้ 62 
ภาพที่ 4.2: ตําแหน่งที่ต้ังชุมชนหัวตะเข้ 62 
ภาพที่ 4.3: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุ และโรคประจําตัว 66 
ภาพที่ 4.4: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังเล่น ดูโทรทัศน์ของผู้สูงอายุ 86 
ภาพที่ 4.5: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังเล่นพ้ืน ลักษณะทา่น่ังต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ 88 
ภาพที่ 4.6: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังเก้าอ้ี ลักษณะเก้าอ้ีแบบต่าง ๆ 87 
ภาพที่ 4.7: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ 88 
ภาพที่ 4.8: ลักษณะพฤติกรรมการนอนของผู้สูงอายุ 88 
ภาพที่ 4.9: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมทํางานบ้าน บริเวณส่วนเก็บล้าง 89 
ภาพที่ 4.10: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมการประกอบอาหาร 89 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้า 
ภาพที่ 4.11: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมการซักลา้ง 90 
ภาพที่ 4.12: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมเลี้ยงหลาน 91 
ภาพที่ 4.13: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมทํางานบ้าน 91 
ภาพที่ 4.14: ลักษณะพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ 92 
ภาพที่ 4.15: ผังบริเวณ (กรณีศึกษาที่ 1 หอ้งแถวไม้ 2 ช้ัน) 94 
ภาพที่ 4.16: แปลนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 1 หอ้งแถวไม้ 2 ช้ัน) 95 
ภาพที่ 4.17: แสดงความสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ ในการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุ 96 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)  
ภาพที่ 4.18: ลักษณะสภาพแวดล้อมด้านหน้าของบ้าน (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 97 
ภาพที่ 4.19: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดินด้านหน้าและบริเวณ 98 
                ด้านข้างของบ้าน (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)  
ภาพที่ 4.20: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดินด้านหน้าและ 99            
                ด้านข้างของบ้าน ช่วงเวลากลางคืน (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)  
ภาพที่ 4.21: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณทางเข้าบ้าน  99 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)  
ภาพที่ 4.22: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณท่ีนอน  100 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)  
ภาพที่ 4.23: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณท่ีนอนเล่น/ ดูโทรทัศน์/  101 
                รบัประทานอาหาร (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
ภาพที่ 4.24: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณซักล้าง/เก็บของ  101 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)  
ภาพที่ 4.25: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องครัว 102 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)  
ภาพที่ 4.26: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องนํ้า  103 
              (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
ภาพที่ 4.27: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องอาบนํ้า 103 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
ภาพที่ 4.28: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณหลังบ้าน 104 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้า 
ภาพที่ 4.29: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณทางข้ึนบันได 104 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
ภาพที่ 4.30: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องพระ 105 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
ภาพที่ 4.31: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องนอนช้ัน 2 106 
                (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
ภาพที่ 4.32: ผังบริเวณ (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 108 
ภาพที่ 4.33: แปลนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 109 
ภาพที่ 4.34: แสดงความสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ ในการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุ  110 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง)  
ภาพที่ 4.35: ลักษณะสภาพแวดล้อมด้านหน้าของบ้าน  110 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.36: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ทางเดินเข้าบ้าน ช่วงเวลากลางคืน 111 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.37: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ทางเดินเข้าบ้าน 111 
               (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.38: ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณทางเข้า (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 112 
ภาพที่ 4.39: ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณทางเข้า/ เก็บของ 112 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.40: ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณทางเข้าห้องนํ้า  113 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.41: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในห้องนํ้า (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 113 
ภาพที่ 4.42: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น/ ดูโทรทัศน์  114 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง)  
ภาพที่ 4.43: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่ทํางานบ้าน 114 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.44: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่ระเบียงชานบ้าน  114 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.45: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่ครัว   115 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.46: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณห้องนอน 1 115 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.47: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณห้องนอน 2 116 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.48: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน บริเวณที่น่ังเล่น 116 
                (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.49: ผังบริเวณ บ้าน 2 ช้ัน (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 118 
ภาพที่ 4.50: แปลนบ้าน 2 ช้ัน (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 119 
ภาพที่ 4.51: แสดงความสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ ในการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุ  120 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้)  
ภาพที่ 4.52: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านหน้าของบ้าน บ้าน 2 ช้ัน   121 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้)  
ภาพที่ 4.53: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดิน ช่วงเวลากลางคืน 121 
               (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้)  
ภาพที่ 4.54: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกทางเข้าบ้าน บ้าน 2 ช้ัน 122 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
ภาพที่ 4.55: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องนอน บ้าน 2 ช้ัน 122 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
ภาพที่ 4.56: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องทํางาน-น่ังเลน่ ดูทีวี  บ้าน 2 ช้ัน 123 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้)  
ภาพที่ 4.57: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องครัว บ้าน 2 ช้ัน 123 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
ภาพที่ 4.58: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณทางเข้าห้องนํ้า บ้าน 2 ช้ัน 124 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
ภาพที่ 4.59: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องน้ํา บ้าน 2 ช้ัน   124 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
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ภาพที่ 4.60: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณทางขึ้นบันได บ้าน 2 ช้ัน   125 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้)  
ภาพที่ 4.61: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในช้ัน 2 บริเวณไหว้พระ บ้าน 2 ช้ัน   125 
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
ภาพที่ 4.62: ผังบริเวณ (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 127 
ภาพที่ 4.63: แปลนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไมช้ั้นเดียวใต้ถุนสูง) 128 
ภาพที่ 4.64: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเข้าบ้าน  129 
                (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง)  
ภาพที่ 4.65: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณหน้าบ้าน 129 
                (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
ภาพที่ 4.66: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดิน ช่วงเวลากลางคืน  130 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ที่เรียบง่าย แบบเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรม เปลีย่นจากโครงสร้างครอบครัวใหญ่มาเป็น
ครอบครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่จะอยู่ตามลําพังหรือถูก
ทอดทิ้งมากขึ้นและปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยก็เป็นส่วนสําคัญสาํหรับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับทีส่ภาพที่อยู่อาศัยเดิมก็เป็นเร่ืองจําเป็นเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้
โดยสะดวกและพ่ึงพาตนเองได้และปลอดภัย  

สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สงูอายุสํารวจว่า ปี 2547-2550 อัตราผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย
เกือบ 200,000 คนต่อปี โดยปี 2548 ผู้สูงอายุจะเพ่ิมอีก 194,549 คน ปี 2549 เพ่ิมอีก 152,839 คน 
และปี 2550 เพ่ิมอีก 194,338 คน รวมเป็น 7,040,657 คน โดยเฉล่ียผูส้งูอายุจะมีอายุยืนประมาณ 
70 ปี (วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ม.ป.ป. อ้างใน กรรณกิาร์ ปัจฉิมพิหงค์, 
2552, หน้า 1)  
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะต้องการพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองตราบนานเท่านาน แต่เมื่อเข้า 
สู่วัยสูงอายุสภาพของบ้านก็มักจะไม่เหมาะสมกับการพักอาศัย ทั้งสภาพทีเ่ก่า ทรุดโทรม การระบาย
อากาศไม่ดี ขาดความปลอดภัยจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพของบ้านให้เหมาะสมกับผูสู้งอายุ (ศศิพัฒน์ 
ยอดเพชร, 2544) 
 อุบัติการณ์การหกล้มเพ่ิมขึ้นตามอายุ ทั้งน้ีพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของผูท้ี่มีอายุเกิน 65 ปี
จะหกล้มทุกปีโดยคร่ึงหนึ่งของผู้ที่ล้มจะลม้ซ้าํอีก และ 1 ใน 10 ทีล่้มจะเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น 
กระดูกหัก ตามแขนขาและบาดเจ็บในสมอง การป้องกันจึงเป็นนโยบายที่ดีกว่าการรักษาเมื่อเกิด 
กระดูกหัก (พงษ์ศักด์ิ วัฒนา และคณะ, 2548, หน้า 34)   
 จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาชุมชนหัวตะเข้            
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ชานเมือง ลักษณะสภาพแวดล้อมยังเป็น
ชุมชนเก่าแก่ มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจํานวน 167 คน เพศชาย 64 คน เพศหญิง 103 คนซึ่งเป็นวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ รปูแบบที่อยู่อาศัยยังคงรูปแบบเดิมซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้
เก่า 2 ช้ันต้ังอยู่ริมนํ้า จากปัญหาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันและลกัษณะสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ไม่เอ้ืออํานวยความสะดวกในชุมชนหัวตะเข้ ส่งผลต่อการดํารงชีวิตในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน
การเดินทาง การเข้าถึงชุมชน แสงสว่าง การจัดวางพ้ืนที่ภายในไม่สอดคลอ้งกับพฤติกรรมในการใช้
ชีวิตประจําวันส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการหกล้มได้ง่ายในผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางในการศึกษาการจัด
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สภาพแวดล้อมในชุมชนหัวตะเข้เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการหกล้มในผูสู้งอายุ และเป็นแนว
ทางการป้องกันการหกล้มในการใช้ชีวิตประจําวันทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ และในการใช้พ้ืนที่ ทําใหผู้้สงูอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระพ่ึงพาผู้อ่ืน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสุขภายกายที่ดี  
โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นส่วนสําคัญทีช่่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ  
1.2.2 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกท่ีอยู่อาศัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม                            

ของผู้สูงอายุ 
1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการหกล้มของผูส้งูอายุ                                                           
1.2.4 เสนอปัจจัยลดความเสี่ยงต่อการหกล้มภายในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

 
1.3 คําถามของการวิจัย 

1.3.1 พฤติกรรมการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันเป็นอย่างไร 
1.3.2 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่อยู่อาศัยส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้สูงอายุอย่างไร 
1.3.3 ปัจจัยเสีย่งที่ทําให้ผู้สูงอายุหกล้ม มีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร 
1.3.4 แนวทางป้องกันลดความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุภายในที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการหกล้ม รวมท้ังลักษณะสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษามีดังน้ี                                               
1.4.1 ผู้สูงอายุเพศหญิงและชาย มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหัวตะเข้            

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร                                              
1.4.2 ศึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมและการทํากิจกรรมของผู้สงูอายุ และการใช้พ้ืนที่ใช้สอยใน

สภาพแวดล้อมเดิม 
1.4.3 ศึกษาลกัษณะสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัยเพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงที่ทํา

ให้เกิดการหกล้มของผู้สูงอายุ 
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1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัย        
เพ่ือลดความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ 

แนวคิดและทฤษฎี
ผู้สูงอายุ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ 

แนวทางการป้องกัน     
และปรับปรุง 

1.การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโครงสร้างของ
ผู้สูงอายุ (ด้านร่างกาย+
จิตใจ+สังคม)             
2. อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ      
3. ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการ
หกล้ม 

1. หลักการจัดท่ีอยู่อาศัยของ   
ผู้สูงอายุ                             
2. แนวคิดการจดัสภาพแวด ล้อม
ท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ               
3. องค์ประกอบภายในและ
ภายนอกท่ีอยู่อาศัย 

ลักษณะและพฤติกรรม    
ของผู้สูงอายุ 

ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ

1. การจัดวาง
องค์ประกอบในพื้นท่ี       
2. รูปแบบพ้ืนท่ี             
3. ความปลอดภัยและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

เพ่ือช่วยลดปัญหาการ    
หกล้มในผู้สูงอายุ 
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1.6 ขั้นตอนการทําวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยเริ่ม
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องของผู้สูงอายุ และการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุใน
ชุมชนหัวตะเข้เพ่ือหาปัจจัยและประเด็นในการศึกษา นําข้อมูลที่ได้มาทาํเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งเป็น
แบบสัมภาษณแ์ละสอบถาม และสังเกตสําหรับข้อมูลผูสู้งอายุ และสภาพแวดล้อมภายในและภาย 
นอกที่พักอาศัย และนําข้อมลูที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ จากน้ันสรุปผลการวิจยัเพ่ือ
เสนอเป็นแนวทางแก้ไข 
 
ภาพที่ 1.2: ขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชนถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ     
เพ่ือเป็นประเด็นท่ีจะศึกษาและเสนอโครงร่าง

ศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายในท่ีอยู่อาศัย 

สังเกตพฤติกรรมและ
กิจกรรมของผู้สูงอายุ

สัมภาษณ์และ
แบบสอบถามผู้สูงอายุ

เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ 

สรุปผลการวิจัย

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

สร้างเคร่ืองมือวิจัย แก้ไข 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
 1.7.1 เป็นข้อมูลในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกท่ีอยู่อาศัยเพ่ือไปปรับ 
ใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ                  
 1.7.2 สามารถนําข้อมูลปัจจัยที่ทําให้เกิดการหกล้มของผูส้งูอายุไปเป็นแนวทางป้องกันได้                          
 1.7.3 เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้สอคล้องและเหมาะสมกับ   
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 
 
1.8 นิยามคําศพัท์การวิจัย 
 1.8.1 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณข์ึน้ไป (พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ 
พ.ศ. 2546) ทัง้เพศหญิงและชายที่อาศัยอยู่ในชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง                                            
 1.8.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพภาย หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้ง   
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวของผู้สูงอายุ               
 1.8.3 ที่อยู่อาศัย หมายถึง อาคารบ้านเรือน รวมถึงตึก โรง และแพทีม่นุษย์จัดสร้างขึ้น    
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในที่อยู่อาศัยประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ      
มีทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย อุปกรณ์และสิ่งใช้สอยทีจ่ําเป็นตามความต้องการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ  
 1.8.4 การหกล้มในผู้สูงอายุ หมายถึง การเปลี่ยนตําแหน่งของร่างกายจากการลื่น ถลา หรือ
ตกลงไปสู่พ้ืนหรือพ้ืนผิวอ่ืนที่ตํ่ากว่าร่างกาย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจและไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้รับบาดเจ็บก็ได้ (บุปผา จันทรจรัส, 2546, 
หน้า 28) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเพ่ือลดความเสี่ยงในที่พักอาศัย 
ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวม ค้นคว้า แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย มีดังน้ี 
 2.1 แนวความคิดและทฤษฎีผู้สูงอายุ 
 2.2 อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ 
 2.3 การหกล้มในผู้สูงอายุ 
 2.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุ 
 2.5 การป้องกันการหกล้มที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพของผู้สูงอายุ 
 2.6 แนวคิดการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  
 2.7 บ้านและชุมชนของผู้สูงอายุ 
 2.8 แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 
 2.9 องค์ประกอบภายนอกและภายในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ                
 2.10 หลักการออกแบบสําหรับผู้สูงอายุ  
    
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีผู้สูงอายุ       
 2.1.1 ความหมายผู้สูงอายุ         

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทีม่อีายุ 60 ปีขึ้นไป โดยนับตามปีปฏิทิน และถือเป็นข้อตกลงใน
วงการระหว่างประเทศ ที่ประชุมสมัชชาว่าด้วยผู้สูงอายุโลกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อ        
พ.ศ. 2525 (ศศิธร กรุณา, ม.ป.ป. อ้างใน กรรณิการ์ ปัจฉมิพิหงค์, 2552, หน้า 7)  
  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายคําว่า “ชรา” ว่าแก่ด้วยอายุ, 
ชํารุดทรุดโทรม แต่คําน้ีไม่เป็นที่นิยมกันมากนักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และนักวิชาการ ที่พิจารณา
แล้วเห็นว่าคําน้ีก่อให้เกิดความหดหู่ใจและความถดถอย สิ้นหวัง ดังน้ันที่ประชุมคณะผู้อาวุโส โดยมี 
พล.ต.ต.หลวงอรรถสิทธิสุนทร เป็นประธาน จึงได้กําหนดคําให้เรียกว่า ผู้สูงอายุ ขึ้นแทนต้ังแต่วันที่   
1 ธันวาคม 2512 เป็นต้นมา ซึ่งคําน้ีได้ให้ความหมายที่ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ที่ชราภาพว่าเป็นผู้ที่สูงทั้ง
วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2544, หน้า 8-9)                      
 คําว่า “ผู้สูงอายุ” มีการให้ความหมายที่หลากหลาย โดยพิจารณาจาก 1) เกณฑ์อายุตาม    
ปีปฏิทินส่วนใหญ่คิดว่า คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีตามเกณฑ์ของทางราชการ 2) ดูจากลักษณะภายนอก 
เช่น หน้าตาที่ดูมีอายุ หรือแก่ ผิวหนังที่เห่ียวย่น ผมหงอกสีขาว 3) การมีสุขภาพและความจําไม่ดีเป็น
วัยที่ต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน 4) ความสามารถในการทํางานลดลง หรือไม่สามารถทํางานได้แล้ว 5) พฤติกรรม
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และอารมณ์ เช่น จุกจิกข้ีบ่น ยํ้าคิดยํ้าทํา และ 6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เป็น ปู่ ยา ตา ยาย 
ทวด (รศรินทร ์เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร ์และเรวดี สุวรรณนพเก้า, 2556, 
หน้า 202-203)  
 ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลทีม่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของชาติ 
เพราะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็น
ผู้นําและเป็นผูท้ําประโยชน์แก่สังคม (คณะกรรมการธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุอ้างใน (ยาจินต์  
สินสุภา, 2544, หน้า 15)   
 ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่สังคมได้กําหนดเกณฑ์อายุเมื่อมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตซึ่ง
เป็นวัยเสื่อมทางร่างกายจิตใจและสังคมแต่ละคนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกต่างกันนอกจากอาการ
เสื่อมดังกล่าวแล้วยังใช้เกณฑ์อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์สากลเพ่ือให้ทราบว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้สูงอายุ
นํามาพิจารณาประกอบกันด้วย (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, ม.ป.ป. อ้างใน วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555, หน้า 6) 
 บรรลุ ศิริพานิช (2555) ให้ความหมายของคําที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ดังน้ี 1) ผู้สูงอายุ 
หมายถึง การเอาอายุเป็นหลักในการเรียก ในที่น้ีคือ 60 ปีขึ้นไป 2) คนชรา หมายถึง การเอาลักษณะ
ทางกายภาพเป็นหลักในการเรียก และ 3) ผู้อาวุโส หมายถึง การเอาสถานภาพทางราชการ แก่กว่า 
เก่ากว่า เป็นหลักในการเรียก 
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 สัดส่วนร่างกายผู้สูงอายุ         
                                                                                                         
ภาพที่ 2.1: แสดงสัดส่วนร่างกายผู้สูงอายุชาย    
 

 
 

 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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ภาพที่ 2.2: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุชาย ขณะยืน 
 

 
 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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ภาพที่ 2.3: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุชายด้านหน้า ขณะนั่ง 
 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
 
ภาพที่ 2.4: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุชายด้านข้าง ขณะนั่ง 

 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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ภาพที่ 2.5: แสดงสัดส่วนร่างกายผู้สูงอายุหญิง    
     
 

 
 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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ภาพที่ 2.6: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุหญิง ขณะยืน 
 

 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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ภาพที่ 2.7: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุหญิงด้านหน้า ขณะนั่ง 
 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
 
ภาพที่ 2.8: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุหญิงด้านข้าง ขณะนั่ง 
 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิรพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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 2.1.2 การแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุการแบ่งกลุ่มผู้สงูอายุ ได้มีผู้ที่แบ่งผู้สูงอายุไว้หลายคน มักจะแบ่ง
ออกลักษณะต่าง ๆ โดยแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มตามอายุและภาวะสุขภาพทั่วไป คือ        
(บรรล ุศิริพานิช, 2538, หน้า 125)  
  1) ผู้สูงอายุระดับต้น มีอายุระหว่าง 60-70 ปี ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและ
สรีรวิทยายังไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ ่     
  2) ผู้สูงอายุระดับกลาง มีอายุระหว่าง 71-80 ปี ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและ
สรีรวิทยาเปลีย่นแปลงไปแลว้ส่วนใหญ่ ทําให้การช่วยเหลือตนเองบกพร่องเร่ิมต้องการความช่วยเหลือ
บางอย่าง   
  3) ผู้สูงอายุระดับปลาย มีอายุต้ังแต่ 80 ปี ขึ้นไป ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและ
สรีรวิทยาเปลีย่นแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด บางคนมีความพิการ บางคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ บางอย่าง
จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ นอกจากน้ียังได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุม่ ดังน้ี (สาวิตตรี ลิ้มชัย
อรุณเรือง, 2536, หน้า 18)   
  1) ผู้สูงอายุระดับต้น (อายุ 60-69 ปี) มลีักษณะดังน้ี คือ มีภาวะสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตค่อนข้างแข็งแรง กระฉับกระเฉง ยังมีความสามารถ มีความต้องการทํางาน และมีการ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนค่อนข้างสูง ภาวการณ์เสื่อมถอยมีร่องรอยปรากฏอยู่บ้างเล็กน้อย  
  2) ผู้สูงอายุตอนกลาง (อายุ 70-79 ปี) มีลกัษณะดังน้ี คือ มีภาวะสุขภาพจิตลดลง 
ความกระฉับกระเฉง ความสามารถ และความต้องการทํางานการติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ลดลง  
แต่ภาวะความเสื่อมถอยมากขึ้น มีความต้องการพักผ่อนมากขึ้น            
  3) ผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มสีิ่งปรากฏชัดเจนคือ มีความเสื่อมถอย
ของร่างกายและจิตใจ มีความต้องการพักผ่อนตามลําพังมากกว่า มีการช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง 
และมีลักษณะอยู่กับที่มากกว่าเข้าหาสังคม  
 2.1.3 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ     
 การศึกษาถึงสภาพปัญหาและข้อจํากัดอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุ การศึกษาแนวคิดของ (สุรางค์ โค้วตระกูล และสรุกุล เจนอบรม, ม.ป.ป. อ้างใน ฌิชานันทน์ 
เสริมศรี, 2544, หน้า 15) ได้สรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุที่อาจเกิดปัญหาได้ สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน                  

2.1.3.1 การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
ร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ผู้สูงอายุต้อง
เผชิญปัญหาจากการเสื่อมสภาพทางร่างกาย โดยสรุปรายละเอียดลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและผลกระทบของผูสู้งอายุ เพศชายและเพศหญิง 
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ตารางที่ 2.1: แสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและผลกระทบของผู้สูงอายุที่เหมือนกัน  
       เพศชายและเพศหญิง      
 

การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้สูงอายุ 
1. ผิวหนัง 
     - ขาดความยืดหยุ่น มีไขมันใต้
ผิวหนังน้อยลง 
 
 
 
     - การสร้างและเก็บความร้อนลดลง 
 

 
- การรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวด ตามร่างกาย
ลดลง เกิดอาการชาบริเวณส่วนปลายของ
ร่างกาย โดยเฉพาะเท้าอันเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทํา
ให้เกิดการหกล้มและอุบัติเหตุ 
- ไม่อาจทนอากาศร้อนหรือหนาวได้ ทําให้
ความสามารถในการทนต่อความเย็นลดลง 
เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิตํ่า 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตํ่าได้ไม่ดี 
 

2. สายตา 
    - สายตาแย่ลง กระจกตาหนาข้ึน 
เลนส์ตาเร่ิม ขุน่มัว 
    - สายตาเปลี่ยนเป็นสายตายาว 
    - บริเวณรอบนอกของจอตาบางลง 
เซลล์รับแสงลดลง 

 
- ต้องการแสงสว่างมากข้ึน 
 
- มองเห็นในระยะใกล้ไม่ชัด 
- ความไวต่อแสงของจอตาลดลง การปรับตา
ต่อความมืดและสว่างลดลง ทําให้เกิดปัญหา
หกล้มได้ง่ายขึ้น สามารถมองวัตถุในที่มืดได้
ดีกว่าในที่แจ้ง การรับรู้สีลดลง  

               (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): แสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและผลกระทบของผู้สูงอายุที่เหมือนกัน  
              เพศชายและเพศหญิง      
 

การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้สูงอายุ 
3. ห ู
    - ประสาทรับเสียงเสื่อม 

 
- การได้ยิน และการควบคุมการทรงตัว
ลดลง ความสามารถในการรับฟังเสียง
ความถ่ีสูง และการแยกคําลดลง ทําให้ได้
ยินเสียงตํ่าชัดกว่า การกําหนดตําแหน่งที่มา
ของเสียงลดลง เกิดอาการมึนงงและอาการ
บ้านหมุนได้ง่าย 

4. กระดูกโครงร่างและข้อ 
    - กระดูกพรุนเปราะบาง 
    - กระดูกบางและลดความแข็งแรง 
 
 
 
 
 
- ข้อเสื่อม 

- กระดูกหักง่าย 
- ลักษณะร่างกายเต้ียลง ตัวเอียง สูญเสีย
ความยืดหยุ่น ทําให้ความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือน้อยลง หลังงอหรือโก่ง 
(Kyphosis) เดินหลังค่อมและ ทําให้เกิด
ลักษณะพิเศษในผู้สูงอายุมาก ๆ เรียกว่า 
“ท่าเดินผู้สูงอายุ” (Senlie Gait) โดยจะ
ก้าวเดินสั้นๆและช้าลง การทรงตัวและ
ท่าทางการเดินที่เปลี่ยนไป เป็นปัจจัยร่วม
ของการหกล้มที่มีมากข้ึน 
- ข้อเข่าและสะโพกงอเล็กน้อย ทําให้
ส่วนสูงของร่างกายลดลงประมาณ 1-2 ซม. 

5. กล้ามเน้ือ 
    - เซลล์กล้ามเน้ือลดน้อยลงเน่ืองจาก
ความเสื่อมและมีเย่ือพังผืดขึ้นมาแทน 

 
- เดินเช่ืองช้าและเคลื่อนไหวได้ลําบาก การ
ทรงตัวไม่ดี หกล้มง่าย 

6. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
    - กระเพาะปัสสาวะเสื่อมไม่แข็งแรง
เพราะกล้ามเน้ือหย่อน 

 
- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ถ่ายปัสสาวะบ่อยใน
ตอนกลางคืน และขับถ่ายบ่อยขึ้น 

                 (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): แสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและผลกระทบของผู้สูงอายุที่เหมือนกัน 
              เพศชายและเพศหญิง           
 

การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ 
7. ระบบประสาทเสื่อม 
    - ระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม 
 

 
- จะเห็นได้ชัดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผลจาก
การเสื่อมที่เพ่ิมมากข้ึน นําไปสู่โรคเร้ือรังใน
สมอง ทําให้เกิดความสับสน งก ๆ เง่ิน ๆ 
สติปัญญาเสื่อมลง ความจําเสื่อม จําเรื่องใน
อดีตได้มากกว่าปัจจุบันการสั่งงานของสมอง
ตํ่า ความคิดอ่านเช่ืองช้า 

8. การพักผ่อน 
    - ระยะเวลาการนอน 
(สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2544)              
 

 
- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ถ่ายปัสสาวะบ่อยใน
ตอนกลางคืน และขับถ่ายบ่อยขึ้น 
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 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผูสู้งอายุต้องทราบเก่ียวกับข้อจํากัดต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง 
 
ภาพที่ 2.9: การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
  2.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรือ
จิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และพฤติกรรมของผู้สูงอายุทําให้มีปัญหาในการปรับตัว
และทําให้ไม่มคีวามสุข สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาเน่ืองจาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
และทางสังคม (สุรางค์ โค้วตระกุล, ม.ป.ป. อ้างใน ธีรยุทธ โพธิเดช, 2552, หน้า 20)  
   นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายแล้ว ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ เช่น สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะด้านจิตใจด้วย สขุภาพจิตเป็น
ภาวะที่ประเมินได้ยากเน่ืองจากเป็นเรื่องของนามธรรมที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยการสังเกตและ
วิเคราะห์อย่างระมัดระวัง บุคคลอาจไม่แสดงออกทางพฤติกรรม หรือคําพูด หรือการใช้การแสดงออก
ที่มีลักษณะ  ไม่ชัดเจน แปลความหมายได้หลายอย่าง เน่ืองจากสุขภาพจิตของแต่ละบุคคล มีพ้ืนฐาน
จากวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา รวมท้ังสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ของบุคคลที่แตกต่างกัน  
(สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, ม.ป.ป. อ้างใน ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์, ลินจง โปธิบาล และจติตวดี       
เหรียญทอง, 2550, หน้า 8)  
 

การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 

ความแตกต่างของบุคคล

ลักษณะทางกายภาพ

- อายุ                    
- เพศ                    
- นํ้าหนัก                
- ส่วนสูง                
- โรคประจําตัว 

- ตา                     
- หู                       
- ผิวหนัง                
- กล้ามเน้ือ             
- การเคลื่อนไหว 
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 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และภาวะเศรษฐกิจ สรุปได้ดังน้ี   
 1) บทบาททางสังคมลดลง เน่ืองจากผู้สูงอายุเกษียณอายุจากการทํางานประจํา                                 
 2) การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ได้แก่ สญูเสียคู่สมรส ญาติ บุตรหรือบุคคลในครอบครัว 
ฯลฯ ทําให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมอง เดียวดาย จากการขาดผู้ที่ใกล้ชิดและรู้ใจกันหากขาดการดูแล                          
 3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเกษียณอายุทําให้ผู้สูงอายุขาดรายได้ประจํา ผู้ที่
เคยรับราชการและรับบํานาญจะมีความมัน่คงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ   
 การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้สูงอายุน้ัน ขึ้นอยู่กับปัจจยั 5 ประการ ได้แก่ (เกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2543)                                                          
 ปัจจัยที่ 1 ผลกระทบจากความเสื่อมทางร่างกาย มีผลทําให้เกิดอาการซึมเศร้าและเกิดการ
สูญเสียความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจ มีความหงุดหงิดและความเครียด รู้สึกว่าตนเองด้อยค่า
และสิ้นหวัง                   
 ปัจจัยที่ 2 ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากลักษณะทาง
กายภาพเปลี่ยนไป การแยกครอบครัวของบุตร การสูญเสียคู่ครอง หรอืงานที่เคยทํา ถา้ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตัวยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และปรับตัวได้อย่างสอดคล้องจะช่วยลดปัญหา
ด้านสุขภาพจิตได้ ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีความต่อเน่ือง (Continuity Theory) ที่ว่า ผูสู้งอายุจะมี
ความสุข เมื่อได้ทํากิจกรรมเช่นที่เคยทํามาก่อน และกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้สูงอายุอย่างกว้าง ๆ    
ว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคม                                                           
 ปัจจัยที่ 3 การเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ในเรื่องหลัก 6 เร่ือง ได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมในการยอมรับความเป็นจริง ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเป้าหมายชีวิตและ
สุดท้ายคือ ด้านที่อยู่อาศัย เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วจะไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตมากนัก                            
 ปัจจัยที่ 4 ความรู้สึกประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว การทีบุ่คคลที่ไม่ประสบความสําเร็จ
ในช่วงวัยทํางาน การประสบกับภาวะความล้มเหลวในชีวิตก่อนเข้าสู่วัยบ้ันปลาย จะทาํให้บุคคลน้ัน
เกิดความท้อแท้ในชีวิต เกิดความรู้สึกลงโทษตนเอง ทําให้เข้าสู่วัยชราพร้อมกับความส้ินหวังมากกว่า
ความภูมิใจในตนเอง            
 ปัจจัยที่ 5 ได้รบัการตอบสนองด้านความต้องการพ้ืนฐาน โดยผู้สูงอายุที่มีฐานะทาง 
เศรษฐกิจดี อาหารดี ที่พักอาศัยดี มีลูกหลานคอยดูแล มีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวหรือสังคมจะ
ส่งผลใหม้ีสภาพจิตดี รู้สึกว่าตนเองมีค่าและมีกําลังใจในการดํารงชีวิต ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุที่ 
ขาดสิ่งเหล่าน้ี จะส่งผลต่อสภาพจิตใจในด้านลบ      
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ความต้องการของผู้สูงอายุ        
 ไม่แตกต่างจากความต้องการทางพ้ืนฐานทั่วไปมากนัก แต่เกิดจากความต้องการมากน้อย
เพียงไรข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละคน ซึ่งสามารถแบ่งความต้องการของผู้สูงอายุ
ออกเป็น 3 ประเภท คือ (ปิลนัธนา วสุรัตน์, 2551, หน้า 12-13)    
 1) ความต้องการทางกายและจิตใจ (Physical and Psychological Need)                 
ความต้องการทางกาย เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของทุกๆคน ทุกเพศและทุกวัย เช่น เคร่ืองนุ่มห่ม อาหาร ยา
รักษาโรค และที่อยู่อาศัย ความต้องการทางจิตใจ ผู้สูงอายุอยู่ในช่วงวัยที่ต้องการความรัก การดูแล
เอาใจใส่และความม่ันคงในชีวิต ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว ซึ่งมักเกิดปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัยที่แตกต่างกันภายในครอบครัว                                                                       

2) ความต้องการทางสังคม (Social Need) ผู้สูงอายุความต้องการบทบาทการทํางานเป็น
ผู้นําครอบครัวเป็นที่ยอมรับและให้ความสําคัญ ให้ความเคารพนับถือตนเองในฐานะผู้ทีอ่าวุโสกว่าใน
ครอบครัวและสังคม ซึ่งจะทําให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง                                                                    
 3) ความต้องการทางเศรษฐกิจ (Economical Need) ส่งผลต่อผู้สูงอายุทั้งทางด้านกายและ
จิตใจ เน่ืองจากเมื่อผู้สูงอายุอยู่ในช่วงวัยเกษียณหรือเมื่อมีอายุมากข้ึนจนไม่สามารถประกอบอาชีพเอง
ได้ ส่งผลต่อรายด้และเงินออมที่ลดลงตาม และมีรายจ่ายที่ตามมา หรือบางครอบครัวท่ีผู้สูงอายุไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาจจะต้องจ้างพยาบาลหรือคนมาดูแลทําใหม้ีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึน 
ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยอาจจะส่งผลต่อปัญหาทางด้านการเงิน ลูกหลานอาจจะต้องลาออกมาเพ่ือมา
ดูแลเอง และอาจจะต้องดูแลไปในระยะยาว เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
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ภาพที่ 2.10: การเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1.3.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม    

สุรกุล เจนอบรม (2534) ได้ศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ      
มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทางกายและจิตของผู้สูงอายุด้วย ได้แก่                                                                  
 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากสังคมแบบด้ังเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคใหม่    
ทําให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทําใหผู้้สูงอายุถูกลดบทบาทในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการทํางาน 
บทบาทหัวหน้าครอบครัว ที่เคยเป็นผู้นําหาเลี้ยงครอบครัว ถูกลดทอนบทบาทกลายเป็นผู้พ่ึงพาอาศัย
แทน  

2) การถูกทอดทิ้ง ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบด้ังเดิมไปสู่สังคมยุคใหมท่ําให้เกิด
การขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) ผูสู้งอายุไม่สามารถประกอบอาชีพในเมืองได้ หรือไม่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ทําให้ผูสู้งอายุรู้สึกถูกทอดทิ้งและปราศจากคุณค่า                                                          
 3) การเสื่อมความเคารพ สมยัก่อนผู้สูงอายุจะได้รับการเคารพนับถือจากผู้อ่อนอาวุโสซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์และผูแ้นะนาํคําสั่งสอน แต่ปัจจุบันค่านิยมเหล่าน้ีกําลงัถูกเปลี่ยนไป ยึดถืออิสรภาพ
ส่วนบุคคลและคิดว่าผู้สูงอายุเป็นคนไม่ทันเหตุการณ์ (Behind the Time) ผูสู้งอายุอยู่ส่วนผู้สูงอายุ 
คนหนุ่มสาวอยู่ส่วนคนหนุ่มสาว ความคิดเช่นน้ีทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยขึ้น 
 

การเปลี่ยนแปลง    
ด้านจิตวิทยา 

ด้านกายภาพ

ด้านจิตใจ

ด้านความ
ต้องการ

- ความเสื่อมถอยของร่างกาย

- การยอมรับ, บุคลิกภาพ       
- ความสามรถในการปรับตัว   
- การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ 

- การตอบสนองด้านพ้ืนฐาน
และขั้นสูง                          
- ความลม้เหลวหรือความ
ประสบความสําเร็จ 
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ภาพที่ 2.11: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ  
 อุบัติเหตุเป็นสิ่งสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ เพราะด้วยระบบเซลล์ที่ถดถอยทําให้เมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมักอันตรายถึงชีวิตได้ อุบัติเหตุในผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ง่ายหากการหกล้ม สาเหตุที่ผู้สูงอายุ
ประสบอุบัติเหตุมากข้ึนเน่ืองจากปัจจัยร่วม 2 ประการ คอื ปัจจัยจากตัวผู้สูงอายุเอง เน่ืองจากความ
เสื่อมสภาพลงของร่างกาย สายตาไม่ดี หูตึง กล้ามเน้ือแขนขาอ่อนกําลัง การเคลื่อนไหวช้าลง ขี้หลง  
ขี้ลืม และปัจจยัจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและขาดระเบียบเรียบร้อย อุบัติเหตุในผู้สูงอายุอาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน (ศุภาพร รุ่งประชา, 2547, หน้า 19)   
 2.2.1 อุบัติเหตุในบ้านสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (2549) ได้ศึกษาถึงอุบัติเหตุในบ้านของ
ผู้สูงอายุไว้ว่าเกิดจากการพลัดตกและหกลม้ตกบันได ตกระเบียงบ้าน ตกเก้าอ้ี ตกเตียง ตกต้นไม้    
ตกหลุม ตกท่อ ลื่นลม้ในห้องนํ้า ย่ิงอายุมากข้ึนการหกล้มก็จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ คนท่ีอายุระหว่าง    
65-74 ปี มีโอกาสหกล้มประมาณร้อยละ 25 ต่อปี การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ มักพบว่าเกิดขึ้นบ่อย
ภายในบ้านโดยเฉพาะบริเวณบันไดและในห้องนํ้า ทําให้กระดูกหักได้ ซึ่งพบได้บ่อยคือข้อกระดูก
สะโพกหัก   
      2.2.2 อุบัติเหตุนอกบ้านการเดินบนท้องถนน เกิดได้จากการหกล้มบนพ้ืนถนน หรือถูก
ยวดยานพาหนะชนขณะเดินข้ามถนน เน่ืองจากสายตาไม่ดี หูไม่ได้ยินเสียงชัดเจน การตัดสินใจที่
เช่ืองช้าและการท่ีจะหลบหลกีรถ                    

การเปลี่ยนแปลง    
ด้านสังคม วัฒนธรรม

และเศรษฐกิจ 

ทางสังคม

ทางวัฒนธรรม

ทางเศรษฐกิจ

- บทบาทสถานภาพการ
ทํางานและครอบครัว          
- การใช้เวลาว่าง 

- การเสื่อมความเคารพ        
- การถูกทอดทิ้ง 

- การเกษียณอายุ               
- ฐานะ                           
- รายได้                          
- การขยายชุมชนเมือง 
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 ภาวะที่ผู้สูงอายุหกล้ม เกิดจากผู้สูงอายุมีภาวะอาการเจ็บป่วย หรืออาจเกิดจากอาการ
หน้ามึด แขนขาอ่อนแรง เมื่อเกิดการหกล้มศรีษะอาจจะกระแทกพ้ืนหรือผนัง อาจส่งผลทําให้มี
เลือดออกในสมองทําให้อัมพาตได้ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ปัญหาที่พบบ่อยจากการหกล้ม คือ 
กระดูกหัก จะสังเกตอาการได้จากภายนอกได้ เช่น อาการบวม เลือดออก หรือฟกซ้ํา หรือห้อเลือด
บริเวณผิวหนัง ซึ่งบางรายอาจจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการไม่ชัดเจน อาจจะต้องคอยสังเกต
อาการจากผู้สูงอายุบริเวณท่ีปวด โดยเฉพาะเวลา ยืนหรือนั่ง จากการยืนลงน้ําหนัก เวลาหมุนขา   
บิดเข่า หรือสะโพก ภาวะการหกล้มอาจเกิดขั้นได้ทุกเวลาและทุกสถานการณ์   

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป สุขภาพไม่แข็งแรง ซึง่มี
ปัญหาเก่ียวกับกระดูกหลังจากการหมดประจําเดือน กระดูกมักจะบางลงและหักง่าย บางรายอาจ
อันตรายถึงแก่ชีวิต (มานะศิษฎ์ พิมพ์สาร, 2535)  
 
2.3 การหกล้มในผู้สูงอายุ 
 การหกล้มในผูสู้งอายุเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างมาก เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะการ
เจ็บป่วยที่อาจจะนําไปสู่การเสียชีวิต ปัญหาการหกล้มต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เน่ืองจากมี
ความเกี่ยวข้องกันหลายสาเหตุที่ทําให้เกิดการหกล้มในผู้สงูอายุ 
 2.3.1 ความหมายของการหกล้มในผู้สูงอายุ 
 การหกล้มเป็นอาการหรือพฤติกรรมที่รู้จักกันทั่วไป อย่างไรก็ตามมีผู้ใหค้วามหมายในเชิง
วิชาการของการหกล้มว่า หมายถึง การที่เกิดการเปลี่ยนท่าโดยไม่ต้ังใจ และเป็นผลให้ร่างกายทรุด 
หรือลงนอนกับพ้ืน หรือ ปะทะสิ่งของต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เตียง (สุทธิชัย จติะพันธ์กุล, 2544, หน้า 6) 
 การเปลี่ยนท่าโดยไม่ต้ังใจเหล่าน้ี อาจเกิดจากอาการหน้ามืดเป็นลม ขาอ่อนแรง และจากการ
สะดุด เก่ียวดึง ลื่นไหล โดยไม่รวมถึงการถูกชก หรือตี ทาํร้าย ปัญหาการหกล้มของผูสู้งอายุไทย 
พบว่ามีอุบัติการณ์ถึงร้อยละ 25 ในผูสู้งอายุเพศหญิงและร้อยละ 12 ในผูสู้งอายุเพศชาย     
(ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2544)   
 การหกล้ม หมายถึง การเปลี่ยนตําแหน่งของร่างกายจากการลื่น ถลาหรอืตกลงไปสู่พ้ืนผิวอ่ืน
ที่ตํ่ากว่าร่างกาย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจและไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลใหร้่างกาย
ของผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้รับบาดเจ็บก็ได้ (บุปผา จันทรจรัส, 2546, หน้า 28) 
 การหกล้ม หมายถึง บุคคลทีสู่ญเสียการทรงตัวโดยไม่ได้ต้ังใจ และไม่ได้เกิดจากแรงกระทํา
ภายนอก โดยทําให้ส่วนใดสว่นหน่ึงของร่างกาย ได้แก่ มอื แขน ขา ก้น หรือร่างกายทั้งตัวสัมผัสกับ
พ้ืนและต้องเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต้ังแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (ลัดดา เถียมวงศ์, 2547, หน้า 13) 
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 การพลัดตกหกล้ม หมายถึง เป็นเหตุการณท่ีบุคคลลงไปอยู่ในท่าพัก โดยไม่ได้ต้ังใจบนพ้ืน
หรือในระดับที่ตํ่ากว่าท่ายืน น่ังหรือขนานกับแนวพ้ืนราบ (Lyons, n.d. อ้างใน พิมวรินทร์           
ลิ้มสุขสันต์, 2551, หน้า 13)   
 
2.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุ      
 2.4.1 ปัจจัยทางด้านร่างกาย       
  - กล้ามเน้ืออ่อนแรง เช่น อัมพาต     
  - การก้าวเดินและการทรงตัวไม่ดี เช่น พาร์คินสัน    
  - ข้ออักเสบ ขอ้เข่าเสื่อม       
  - โรคซึมเศร้า        
  - สมองเสื่อมสบัสน โดยเฉพาะจากโรคอัลไซเมอร์    
  - ผูสู้งอายุที่เคยหกล้ม มีความเสี่ยงสูงที่จะหกล้มซ้ํา    
  - อายุสูงมาก มากกว่า 80 ปี      

2.4.2 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม      
  - มองไม่เห็นสิง่ที่อาจเป็นอันตราย เช่น สายโทรศัพท์ หรอืขอบเสื่อที่เกะกะ 
  - แสงสว่างไม่พอหรือสว่างจ้าเกินไป ขั้นบันไดที่มีลวดลาย   
  - พ้ืนห้องน้ําที่เปียกช้ืน พ้ืนต่างระดับ ฯลฯ     
  - ขั้นบันได โดยเฉพาะที่ขั้นเริ่มต้นและขั้นสดุท้าย  
 2.4.3 ยาบางชนิดที่มีผลต่อการทรงตัว เช่น ยานอนหลับ ยาจิตประสาท การใช้ยาร่วมกัน
มากกว่า 4 ชนิด เป็นสาเหตุเพราะโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาสูง 
 ผู้สูงอายุอาจจะมีโรคประจําตัว และมีหลายโรค ซึ่งทําใหผู้้สูงอายุต้องรับประทานยา
หลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งยาแต่ละชนิดอาจออกฤทธ์ิแต่ละชนิด อาจทําปฎิกิริยาต่อกันระหว่างยาแต่
ละชนิด อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อการหกล้มได้ ย่ิงผู้สูงอายุได้รับยามากกว่า 4 ชนิด 
ทําให้อัตราเสี่ยงของการหกล้มเพ่ิมมากข้ึน  

กลุ่มยาที่อาจทาํให้ผู้สูงอายุหกล้ม ได้แก่ ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยาขยายหลอดเลือด 
ยาขับปัสสาวะ รวมท้ังยาในกลุ่มทีใ่ช้กับปัญหาทางจิต (ลัดดา เถียมวงศ, ม.ป.ป. อ้างใน พิมวรินทร์           
ลิ้มสุขสันต์, 2551, หน้า 34-35)   
 2.4.4 สายตาและการมองเห็นในวัยสูงอายุประสาทรับความรู้สึกลดลง ผู้สูงอายุต้องใช้สายตา
กําหนดเส้นของฟ้าเพ่ือช่วยในการทรงตัว พยาธิสภาพต่อไปนี้จึงทําให้ไมส่ามารถใช้สายตาช่วยทรงตัว
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  - สายตาที่ตํ่ากว่า 20/ 60 ทําให้ความสามารถในปรับท่าทางลดลง  
  - ไม่สามารถแยกระยะและความลึก (Depth Perception) 
  - ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสี 
  - ตามัวจากต้อกระจก (Cataract) 
 2.4.5 การแต่งกายของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือการสวมใสร่องเท้า จากการสังเกต
ผู้สูงอายุไทย พบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงจะทําหน้าที่เป็นแมบ้่านเต็มตัว การจ่ายตลาดหิ้วของพะรุงพะรัง
ทําให้มีโอกาสเสียการทรงตัวได้มากขึ้น ทําให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้สูง 
 
 การลุกข้ึนจากหกล้ม       

 สําหรับท่านผู้สงูอายุ เมื่อหกล้มจะต่ืนตระหนกทั้งผู้ที่ลม้และญาติ การลกุท่ีผิดท่าอาจจะทําให้
เกิดผลเสียมากกว่าการหกล้มเสียอีก ก่อนอ่ืนขอให้ต้ังสติให้ดี ประเมินอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่า
รุนแรงมากน้อยแค่ไหน หากประเมินแล้วว่า บาดเจ็บมาก เช่น มีกระดูกหัก อย่าพยายามลุกข้ึนเอง  
ให้ขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดแต่ถ้ารูส้ึกว่าได้รับบาดเจ็บไม่มากและคิดว่าลุกข้ึนเองได้ให้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนดังน้ี 
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ภาพที่ 2.12: รปูแบบการลุกข้ึนเองจากการหกล้ม 
 

                                     
1. ให้พลิกตะแคง ยกศีรษะขึ้น 2. ยึดเกาะโต๊ะหรือเก้าอ้ีที่มั่นคงโดยใช้มือสองข้าง 

 

 
3. พยุงตัวขึ้นมาค่อย ๆ ยกตัวขึ้นมา โดยเข่าข้างหน่ึงอยู่บนพ้ืน  

 

 
4. ค่อย ๆ น่ังบนเก้าอ้ีให้มั่นคง 

 
ที่มา: เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ.์ (2548). การหกล้มในผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์   
       การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 
 สาเหตุของการหกล้ม เกิดจากการเสียการทรงตัวของร่างกายอาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือ
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในการเสียการทรงตัวเป็นปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดคือร้อยละ 37 ในเพศชาย 
และร้อยละ 32.1 ในเพศหญงิ รองลงมาคือ การหน้ามืดวิงเวียน เป็นลม พบร้อยละ 16 ในชายและ
ร้อยละ 15.5 ในหญิง สําหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ พ้ืนลืน่ พบร้อยละ 42.8 ในเพศชายและร้อยละ 
42.2 ในเพศหญิง รองลงมาคือการสะดุดสิ่งกีดขวางพบถึงร้อยละ 38.8 ในเพศหญิงและร้อยละ 32.1 
ในเพศชาย ทีพ่บบ่อยอีกปัจจัยหน่ึงคือ พ้ืนต่างระดับ เป็นสาเหตุร้อยละ 26.3 ในเพศชายและร้อยละ 
23.4 ในเพศหญิง สําหรับสาเหตุอ่ืน ๆ ได้แก่ การถูกชนลม้พบประมาณร้อยละ 4 และการตกบันได
พบร้อยละ 3.5   
 ปัจจุบันปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกบ้านและภายในบ้านที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย ยังไม่ได้รับความ
สนใจเท่าทีค่วรในการปรับให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย จากการสํารวจพบว่าร้อยละ 60 
ของผู้สูงอายุไทยยังต้องขึ้นลงบันไดทุกวันและมีร้อยละ 18 ต้องเดินพ้ืนที่ลื่น เป็นต้น  
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ภาพที่ 2.13: สถานที่หกลม้ของผู้สูงอายุไทยจําแนกตามเพศ และอายุ การสํารวจสุขภาพประชาชน
       ไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังที่ 4 ปี 2552 

 

 
 
ที่มา: วิชัย เอกพลากร, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, สุรศักด์ิ ฐานีพานิชย์สกุล, หทัยชนก พรรคเจริญ,             
        วราภรณ์ เสถียรนพเก้า และกนิษฐา ไทยกล้า. (2551). รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชน    
        ไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2. นนทบุรี: เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์.        
 
2.5 การป้องกันการหกล้มที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพของผู้สูงอายุ     
 ผู้สูงอายุควรจะมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือเป็นแนวทางป้องกันหรือลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากการหกล้มของผู้สูงอายุได้ ซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาการหกล้มทาง
กายภาพของผู้สูงอายุ มีดังน้ี        
 2.5.1 การมองเห็นไม่ชัด ส่วนมากผู้สูงอายุจะมีสายตายาวขึ้นมองภาพไม่ชัดเจน 
ความสามารถในการอ่านและสายตาแคบลง ความไวในการมองตามภาพลดลง ทําให้การมอง
ระยะทางและสิ่งกีดขวางทางเดินไม่ชัดเจน คาดคะเนระยะผิดพลาดไป หากผู้สูงอายุไม่มีความ
ระมัดระวังทําให้เสี่ยงต่อการเกิดการหกล้มได้ง่าย       
 2.5.2 กล้ามเน้ือขาดความแข็งแรง การเสื่อมของข้อต่อ โดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อม ขอแข็ง    
ปวดข้อ ทําให้ท่วงท่าต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว โดยเฉพาะกําลังและความเร็วในการตอบสนองของ
กล้ามเน้ือข้อเท้ารวมทั้งกําลังของเข่าที่ลดลง ทําให้เกิดความยากลําบากในการกลับสูส่มดุล ซึ่งจะ
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ส่งผลต่อท่าทางการเดิน ทําให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรูส้ึกว่าไม่สามารถยกเท้าได้สูงเท่ากับที่เคยทํา หาก
ผู้สูงอายุเดินในบริเวณที่มีทางต่างระดับหรือไม่มีการระมัดระวังเท่าที่ควร ทําให้เกิดการสะดุดหกล้มได้
ง่าย เน่ืองมาจากการควบคุมการทํางานของกล้ามเน้ือกับการทํางานของระบบประสาทไม่สัมพันธ์กบั
ความเสื่อมของข้อต่อทําให้ข้อแข็ง และความสามารถในการทรงตัวลดลงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้
ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มได้ (ชูศักด์ิ เวชแพศย์, ม.ป.ป. อ้างใน อารยา เอกปริญญา, 2554, หน้า 24)
 2.5.3 ความบกพร่องจากการทรงตัวโครงสร้างของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเดิน
หลังตรงกลายเป็นเดินหลังค่อม ลักษณะการเดินเปลี่ยนไปจากเดิม โดยผู้สูงอายุจะหมุนตัวช้า ไม่หมุน
ทั้งตัว โดยไม่มีการเอ้ียวของเอว หากคนเราสูญเสียความสามารถในการทรงตัว ขณะยืน เดิน หรือ
ขณะเปลี่ยนอิริยาบถแล้ว ทําให้เสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่าย สว่นใหญ่การหกล้มของผู้สูงอายุเกิดขึ้นขณะ 
ที่ผู้สูงอายุกําลงัจะยืน กําลังจะนั่ง เดิน หรือเปลี่ยนอิริยาบถในท่าทางต่าง ๆ (น้อมจิตต์ นวลเนตร, 
ม.ป.ป. อ้างใน อารยา เอกปริญญา, 2554, หน้า 25)  

 
2.6 แนวคิดการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ      
 การเปลี่ยนแปลงไปของสังคม ผูสู้งอายุมีอายุยืนมากข้ึน จํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน การอาศัยอยู่
คนเดียวหรือต้องอยู่ตามลําพังเพ่ิมมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวทําให้บุตรหลานต้องออกไป
ทํางานนอกบ้าน ซึ่งทําให้เวลาการดูแลและอุปการะลดน้อยลง     
หลักการการจดัการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ทั่วไปที่สําคัญ คือ 
 2.6.1 ความต้องการของบุคคล (Individual  Needs) ประกอบด้วย               
  1) ความปลอดภัยด้านร่างกายและสุขภาพอนามัย มีการจัดระเบียบ การรักษาความ
สะอาด ห้องพักควรแยกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน 
  2) ความเป็นสว่นตัว โดยเฉพาะเวลาพักผ่อน                                                                    
  3) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ควรมีการพบปะทํากิจกรรมร่วมกันทั้งภายใน
ครอบครัวและภายในชุมชน และมีพ้ืนทีท่ี่สามารถทํากิจกรรมร่วมกัน                                       
  4) ความมั่นคงของบุคคลและการพัฒนา ซึ่งสามารถนําความรู้ความสามารถแต่ละ
ด้านของผู้สูงอายุมาพัฒนาภายในทางสังคม      

2.6.2 ความต้องการของสังคม (Social Needs) ประกอบด้วย        
  1) ความสามัคคีของชุมชน เพ่ือให้เกิดการทํากิจจกรรมรว่มกันของคนในชุมชน     
  2) การผสมผสานด้านที่อยู่อาศัย เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่สมาชิกภายใน
ครอบครัวเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน       
  3) ความสะดวกในชุมชน โดยจัดให้มีสถานที่บริการและสิง่อํานวยความสะดวก   
ต่าง ๆ โรงพยาบาล ร้านค้า ศนูย์ออกกําลังกาย ฯลฯ           



29 

 ผู้สูงวัยจึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมเพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นเพ่ือช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ร่างกายและสมอง ผู้ที่มีภารกิจใน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน คอื สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ คนในชุมชน ผู้นําหมู่บ้านและผู้นําชุมชน 
(วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, สถาปนา กิตติกุล, วัชรพงษ์ ชุมดวง และวราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์, 2552,  
หน้า 5) 
 
2.7 บ้านและชุมชนของผู้สูงอายุ   
 บ้านและชุมชนของผู้สูงวัย หมายถึง สถานที่ปลอดภัย สงบ คุ้นเคย และการใช้ชีวิตที่มี
คุณภาพและมคีวามสุข ซึ่งทาํให้มีความเช่ือของท้องถิ่นว่า การสิ้นลมในบ้านเป็นความสุขสุดท้ายของ
ทุกคน แม้ว่าปัจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ความอบอุ่นของบ้านและชุมชนจึงเป็นสิ่งที่   
ผู้เฒ่าปรารถนาในช่วงบ้ันปลายชีวิต (วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ, 2552, หน้า 7)   
 2.7.1 บ้าน (Home)        
 เป็นปัจจัยสําคัญในการอยู่อาศัย ผู้สูงอายุส่วนใหญใ่ช้เวลาประมาณ 80-90 % ของพวกเขา
อยู่ที่บ้าน ปัจจัยที่แตกต่างกันของสิ่งแวดล้อม มีดังน้ี                                         
  1) สิ่งเร้า (Stimulation) ความรู้สึกเมื่อผูส้งูอายุมีอายุมากขึ้น ด้านสุขภาพ ภาวะ
ความรู้สึกการรับรู้ของสิ่งเร้าต่างๆก็เพ่ิมมากขึ้น เช่น เสียง การมอง การสัมผสั เป็นต้น สิ่งแวดล้อมที่
พยายามกระตุ้นจากการมองเห็นโดยทั่ว ๆ ไป คือ แสงไฟ ควรเพ่ิมจํานวนหลอดไฟให้สว่างขึ้น  
ห้องที่มืดควรทาสีห้องด้วยโทนสีที่สดใสและเด่น เพ่ือสามารถกระตุ้นการรับรู้และการมองเห็นได้   
  2) การเคลื่อนที่ (Mobility) สิ่งแวดล้อมหลาย ๆ อย่างไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเคลื่อนที่ลําบากภายในบ้านและภายนอกบ้าน ซึ่งเป็นอุปสรรคสําหรบัผู้สูงอายุ    
  3) ความปลอดภัย (Safety) หลักความคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุสัมพันธ์
กับความปลอดภัย เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้บันได และหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง และสามารถปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอ ควรมีราวจับภายในห้องนํ้าและทางลง
บันได รวมท้ังภายในบ้าน   

4) ความเป็นสว่นตัว (Privacy) ซึ่งอาจจะต้องเข้าไปในสถานดูแลหรือบ้านพักคนชรา 
ซึ่งหมายถึงต้องเข้ามาอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มคนจํานวนมาก ๆ การที่ไม่สามารถล็อคประตูหรือไม่สามารถ
ระบุได้ว่าใครเข้ามาในห้อง เป็นข้อบ่งช้ีว่าสิ้นสุดความเป็นส่วนตัวท้ังหมด                
  5) ความสะดวกสบาย (Comfort) หมายถึง ความรู้สึกถึงสะดวกสบายและ
สิ่งแวดล้อมไมบี่บบังคับมากเกินไป ถ้าแต่ละคนได้เคลื่อนที่รู้สึกปลอดภัย คือ สิ่งแวดลอ้มน้ันนําไปสู่
ปฏิสัมพันธ์ของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีเสยีงรบกวนเป็นปัญหาอีกปัจจัยหน่ึง ที่ส่งผลต่อการพักผ่อน
สําหรับผู้สูงอายุ    
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2.7.2 ชุมชน (Community)       
 สิ่งแวดล้อมที่สาํคัญสําหรับผูสู้งอายุ คือ ชุมชนหรือสถานที่ของคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปอาศัย
อยู่ในชุมชน มีเพียง 4-5 % ที่อยู่ Nursing Home ชุมชน หมายถึง ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใกล้ ๆ กันและมี
พ้ืนที่ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ได้แก่     

 1) อาชญากรรม (Crime) ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลําพังทําให้อยู่ด้วยความหวาดกลัว 
หวาดระแวงมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ สภาพแวดล้อมที่มีอันตราย ทําใหผู้้สูงอายุรู้ว่าต้องอยู่อย่างไร ทําให้อยู่
แต่ภายในบ้านและตัดความสัมพันธ์กับคนภายนอก กลัวคนแปลกหน้า   
  2) การขนส่ง (Transportation) เกือบจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ถ้าผูสู้งอายุต้องการ
เดินทางออกไปร่วมทํากิจกรรมในสังคม ถ้าการขนส่งไม่เพียงพอ อาจทําให้แต่ละคนจํากัดการดูแล
สุขภาพเพราะพวกเขาไม่สามารถไปคลินิกหรือโรงพยาบาล หรือถ้าขาดการขนส่งสามารถผลักดันให้
ผู้สูงอายุแต่ละคนแยกตัวออกจากสังคม และอยู่อย่างโดดเด่ียวในสังคม การขนส่งทําใหผู้้สูงอายุ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้                                    
  3) สิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนและแหล่งบริการ (Community Facilities 
and Resource) สําหรับผู้สูงอายุที่กล่าวถึง ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษสําหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกทั่ว ๆ ไป เช่น ร้านค้า โรงพยาบาลหรือ
ศูนย์กลางความบันเทิง  
 
2.8 แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ     
 การจัดสภาพแวดล้อมมีความสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นแนวทางป้องกันและฟ้ืนฟูสรรถภาพและยังสร้างความ
เช่ือมั่นในตนเองให้กับผู้สูงอายุได้ดี           
 สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสําหรับผู้สูงอายุ (Friendly Environment for Elderly People) 
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวัน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย สิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน ได้แก่ ตลาด สวนสาธารณะ วัด 
สถานที่ราชการ พ้ืนที่สาธารณะ ระบบขนสง่มวลชน โดยเน้นการมีส่วนรว่มของทุกฝ่าย และการ
ยอมรับสิทธิขัน้พ้ืนฐานอายุ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ, 2550) 
 ดังน้ันในชนบทมีสิ่งที่ควรปรบัปรุงในพ้ืนที่สาธารณะและในบ้านของผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่มี
ความต้องการคล้ายคลึงกัน อาทิ ราวจับ ทางลาด เคร่ืองช่วยพยุงตัว แสงสว่าง และการระบายอากาศ
ที่ดี (วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ, 2552, หน้า 5)    
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 การจัดสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อพฤติกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลเป็นอย่าง
มาก สภาพแวดล้อมมีความซบัซ้อนประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านตัวบุคคล สถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ที่เอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิต
สําหรับผู้สูงอายุไว้ 3 ส่วน คอื (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2544)      

1) สภาพแวดล้อมส่วนบุคคล (Individual Environment) ควรปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้
ผู้สูงอายุได้เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งน้ีอยู่กับ การผิดปกติ และสภาพปัญหา เช่น 
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการทรงตัวควรมีไม้เท้าเพ่ือช่วยในเดินและการทรงตัว ผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศรา้
มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมในบ้านที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีสีสัน เก่า
ทรุดโทรม ไร้มติิและราบเรียบ                                                                               
 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) ควรเน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
แม้แต่การพูดคยุเพ่ือเสริมสร้างกําลังใจ เช่น การจัดมุมเครือ่งด่ืม มุมหนังสือหรือเกมส์ต่าง ๆ  
 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ควรเน้นเร่ืองความมั่นคงและ
ปลอดภัยเป็นสําคัญ เช่น ผูสู้งอายุที่เดินไม่สะดวกอาจลื่นหกล้มได้หากทางเดินไม่มีที่ยึดเกาะ เก้าอ้ี
ล้อเลื่อนไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีทางลาดยาว หรือทางเดินไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ การจัด
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านก็มีส่งผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุ พบว่าการจัดเก้าอ้ีหันหน้าชนกัน การใช้โต๊ะกลม
มากกว่าโต๊ะสี่เหลี่ยมต่างมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีการสนทนาพูดคุยกับผู้อ่ืนมากขึ้น  

แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศยัของผู้สูงอายุ มีหลักการ 4 ขอ้ ดังน้ี (ไตรรัตน์ 
จารุทัศน์, 2548, หน้า 4)  

1) มีความปลอดภัยทางกายภาพ พ้ืนที่ใช้สอยแยกชัดเจนและเป็นสัดส่วน มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี มีระบบป้องกันจากภายนอก เช่น แสง เสียงที่ดี จดัให้มีแสงสว่าง
เพียงพอบริเวณบันได มีราวจับในห้องนํ้า เป็นต้น                                                                                   
 2) สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีทางลาดสําหรับรถเข็นเพ่ือสะดวกต่อการใช้พ้ืนที่ ความสูงของตู้ที่
ผู้สูงอายุสามารถหยิบของได้สะดวก การบริการด้านสุขภาพ อยู่ภายในระยะที่สามารถเดินถึงได้                             

3) สามารถสร้างแรงกระตุ้น การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส่งผลต่อจิตใจ เพ่ือสร้างแรง
กระตุ้นผู้สูงอายุ ทั้งแสงสว่างและการใช้ส ีมแีสงสว่างและชัดเจนจะทําให้ชีวิตดูกระชุ่มกระชวย       
ไม่ซึมเศร้า และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถต่าง ๆ ในการทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชน ทําใหผู้้สงูอายุสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน                          

4) ดูแลรักษาง่าย ที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุควรจะออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย เป็นพ้ืนที่
สะอาดและปลอดภัย ไม่มีสิ่งของวางระเกะระกะ เพ่ือความสะดวกสบายในการดูแลและลดปัญหาการ
สะดุดหกล้ม  
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2.9 องค์ประกอบภายนอกและภายในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ                      
 2.9.1 องค์ประกอบภายนอกพบว่าผู้สูงอายุต้องการพ้ืนที่สําหรับออกกําลังกายโดยการใช้กาย
บริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ีการร่วมกันทําหลาย ๆ คน แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการร่วม
กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมแบบสงัคม (ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2548, หน้า 44)    
  2.9.1.1 บันไดภายนอกบ้าน ขั้นบันไดควรจัดให้อยู่ในระดับเดียวกันทุกช้ัน ควรมี
ป้ายสัญลักษณ์บอกทุกช้ัน 
  1) ชานพักมีความกว้างอย่างน้อย 150 เซนติเมตร 
  2) ลูกนอนขั้นบันไดมีความกว้างอย่างน้อย 30 เซนติเมตร   
  3) ลูกต้ังข้ันบันไดสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตรและห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง 
  4) พ้ืนผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 
 
ภาพที่ 2.14: ระยะของบันไดท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ 
 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ 
       ผูสู้งอายุ. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ      
       ผูสู้งอายุ. 
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ภาพที่ 2.15: ระยะของลูกต้ังและลูกนอนของบันไดที่เหมาะสมสําหรับทกุวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและ    
       ผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว 
 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ 
       ผูสู้งอายุ. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ     
       ผูสู้งอายุ. 
 
ภาพที่ 2.16: รปูตัดของขั้นบันไดภายนอกอาคาร 
 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ.     
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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  2.9.1.2 ทางลาดระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคาร ต้องมีความแข็งแรง            
  1) พ้ืนผิวเรียบไม่ลื่น                                                                                               
  2) พ้ืนผิวของจดุต่อเน่ืองระหว่างพ้ืนกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด                                           
  3) มีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวต้ังแต่ 600 
เซนติเมตรขึ้นไป ต้องมีชานพักความกว้าง 150 เซนติเมตร                                                              
  4) ทางลาดควรมีความลาดชันอย่างน้อย 1:12 
  5) ทางลาดที่ไม่มีผนังก้ันให้ยกขอบสูงจากพ้ืนของทางลาด อย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
และมีราวจับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร  
  6) ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต่ 250 เซนติเมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน 
 
ภาพที่ 2.17: ลักษณะทางลาด 
 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ 
       ผูสู้งอายุ. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ 
       ผูสู้งอายุ. 
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ภาพที่ 2.18: ลักษณะทางลาดแบบตรง 
 

 
ที่มา: สํานักการโยธา. (2556). สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือทุกคนในสังคม. กรุงเทพฯ: สํานักการโยธา     
       กรุงเทพมหานคร. 
 
ภาพที่ 2.19: ลักษณะทางลาด 90 องศา 
 

 
 

ที่มา: สํานักการโยธา. (2556). สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือทุกคนในสังคม. กรุงเทพฯ: สํานักการโยธา     
       กรุงเทพมหานคร. 
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ภาพที่ 2.20: ลักษณะทางลาดหมุนกลับ 180 องศา 
 

 
 

ที่มา: สํานักการโยธา. (2556). สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือทุกคนในสังคม. กรุงเทพฯ: สํานักการโยธา     
       กรุงเทพมหานคร. 
 
  2.9.1.3 ราวจับทางลาดมีลักษณะดังน้ี       
  1) ราวจับเป็นวัสดุเรียบกลม มั่นคง และไมล่ื่น                                                   
  2) ราวจับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร                                                  
   3) ราวจับมีระดับความสูงพ้ืนของทางลาด 80-90 เซนติเมตร                                                 
  4) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังอย่างน้อย 5 เซนติเมตร มีความสูง
จากจุดยึดอย่างน้อย 12 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ                                                   
  5) ราวจับต้องยาวต่อเน่ืองและส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็น
อุปสรรคต่อการใช้และการมองเห็น                                                                                                   
  6) ปลายของราวจับให้ย่ืนเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุของทางลาดอย่างน้อยกว่า 
30 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 2.21: ระยะราวจับทางลาด 
 

 

 
 

 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ 
       ผูสู้งอายุ. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ 
       ผูสู้งอายุ. 
 
ภาพที่ 2.22: ขนาดของราวจับ 
 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ 
       ผูสู้งอายุ. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ 
       ผูสู้งอายุ. 
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  2.9.1.4 ทางเดินควรจะเป็นทางเดินที่เรียบ ไม่ลื่น เช่น พ้ืนผิวกรวดล้าง และมีความ
กว้างอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ทางเดินสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพควรมีความ
กว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร หากมีท่อระบายนํ้าหรือรางระบายนํ้าบนพ้ืนต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝา
เปิดเป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผา่นศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 
1.3 เซนติเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวของทางเดิน  
 
ภาพที่ 2.23: ระยะความกว้างทางเดินในสวนสําหรับคนเดียว 
 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ.     
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
 
ภาพที่ 2.24: ระยะความกว้างทางเดิน 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ.     
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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 2.9.1.5 พ้ืนที่สาํหรับ เก้าอ้ีล้อ  
 1) พ้ืนทีส่ําหรบัเก้าอ้ีล้อต้องกว้างอย่างน้อย 750 ยาวอย่างน้อย 1200 กรณีเป็นเก้าอ้ีล้อ
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า พ้ืนที่ต้องกว้างอย่างน้อย 850 ยาวไม่อย่างน้อย 1500 โดยพ้ืนที่สําหรับ
เก้าอ้ีล้อให้ถือรวมช่องว่างสําหรับเท้าและเขา่ด้วย 
 
ภาพที่ 2.25: ระยะพ้ืนที่สําหรับเก้าอ้ีล้อ 
 

 
 

ที่มา: บัณฑิต ประดับสุข, กุสมุา ธรรมธํารง, ภราดร ธัญญาพันธ์ุ, อันธิกา สวัสด์ิศรี และคมกฤช          
       ชูเกียรติมั่น. (2557). ขอ้แนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน. ม.ป.ท.:   
       พลัสเพรส. 
 
ภาพที่ 2.26: ระยะความยาวของผู้ใช้เก้าอ้ีมีล้อที่มีผู้ดูแลความยาวอย่างน้อย 1750 
 

 
 

ที่มา: บัณฑิต ประดับสุข, กุสมุา ธรรมธํารง, ภราดร ธัญญาพันธ์ุ, อันธิกา สวัสด์ิศรี และคมกฤช          
       ชูเกียรติมั่น. (2557). ขอ้แนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน. ม.ป.ท.:   
       พลัสเพรส. 
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 2) พ้ืนทีส่ําหรบัเท้าและเข่าของผู้ใช้เก้าอ้ีล้อ 
 - ช่องว่างสําหรับเท้า ต้องมีระยะเหนือพ้ืนอย่างน้อย 250 ลึกเข้าไปใต้วัตถุอย่างน้อย 450 
โดยต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของพ้ืนที่สําหรับเก้าอ้ีล้อ 
 - ช่องว่างสําหรับเข่า ต้องมีระยะเหนือพ้ืนอย่างน้อย 700 ลึกเข้าไปใต้วัตถุอย่างน้อย 200 ที่
ระดับหัวเข่า และ 300 ที่ระดับข้อเท้า โดยต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของพื้นที่สําหรับเก้าอ้ี 
 
ภาพที่ 2.27: ระยะช่องว่างสําหรับเท้าและเขา่ของผู้ใช้เก้าอ้ีล้อ 
 

 
 

ที่มา: บัณฑิต ประดับสุข, กุสมุา ธรรมธํารง, ภราดร ธัญญาพันธ์ุ, อันธิกา สวัสด์ิศรี และคมกฤช          
       ชูเกียรติมั่น. (2557). ขอ้แนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน. ม.ป.ท.:   
       พลัสเพรส. 
 
 3) พ้ืนทีส่ําหรบัการหมุนตัวกลับของเก้าอ้ี มี 2 แบบ ได้แก่ 
  3.1) พ้ืนที่หมุนตัวกลับของเก้าอ้ีล้อแบบวงกลม  สําหรับเก้าอ้ีล้อทั่วไป ต้องมีพ้ืนที่
ว่างซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1500 
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ภาพที่ 2.28: ระยะพ้ืนที่หมุนตัวกลับของเก้าอ้ีแบบวงกลม 
 

 
 
 

ที่มา: บัณฑิต ประดับสุข, กุสมุา ธรรมธํารง, ภราดร ธัญญาพันธ์ุ, อันธิกา สวัสด์ิศรี และคมกฤช          
       ชูเกียรติมั่น. (2557). ขอ้แนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน. ม.ป.ท.:   
       พลัสเพรส. 
 
  3.2) พ้ืนที่หมุนตัวกลับของเก้าอ้ีล้อแบบตัวที (T) สําหรับเก้าอ้ีล้อทั่วไป ต้องมีพ้ืนที่
ว่างซึ่งมีขนาดด้านบนของตัวที อย่างน้อย 1500 ขนาดล่างข้างและด้านล่างอย่างน้อย 900 แขนตัวที
แต่ละข้างอย่างน้อย 300 และความยาวขาตัวทีอย่างน้อย 600 
 
ภาพที่ 2.29: ระยะพ้ืนที่หมุนตัวกลับของเก้าอ้ีล้อแบบตัวที (T) 
 

 
 

ที่มา: บัณฑิต ประดับสุข, กุสมุา ธรรมธํารง, ภราดร ธัญญาพันธ์ุ, อันธิกา สวัสด์ิศรี และคมกฤช          
       ชูเกียรติมั่น. (2557). ขอ้แนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน. ม.ป.ท.:   
       พลัสเพรส. 
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  2.9.1.6 ประตูต้องมีลักษณะ ดังน้ี       
 1) สามารถเปิดเข้า-ออกได้ง่าย                                                                                    

   2) หากมีธรณปีระตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกิน 2 เซนติเมตร และให้ขอบทั้ง
สองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพ่ือให้รถเข็นสาํหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่
ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน สามารถขา้มได้สะดวก                                                                                           
  3) ช่องประตูมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร                                                      
  4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิดออกสู่ทางเดินหรือระเบียง
ต้องมีพ้ืนที่ว่างขนาดกว้างอย่างน้อย 150 เซนติเมตร และยาวอย่างน้อย 150 เซนติเมตร        
  5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับที่มีขนาดเท่ากับ
ราวจับในแนวด่ิงทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นอย่างน้อย 100 
เซนติเมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออกให้มีราวจับตาม
แนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู 
ราวจับให้สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 80-90 เซนติเมตร  

 
ภาพที่ 2.30: แสดงรายละเอียดของประตู 

 

 
 

ที่มา: บัณฑิต ประดับสุข, กุสมุา ธรรมธํารง, ภราดร ธัญญาพันธ์ุ, อันธิกา สวัสด์ิศรี และคมกฤช          
       ชูเกียรติมั่น. (2557). ขอ้แนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน. ม.ป.ท.:   
       พลัสเพรส. 
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  2.9.1.7 การมองเห็นพ้ืนที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ระดับรั้วที่สายตามองผ่าน ได้ขณะยืน  
มีระดับความสูง 150 เซนติเมตร ระยะช่องมองขณะนั่ง มีระดับความสูงไม่เกิน 91 เซนติเมตร  
 
ภาพที่ 2.31: ระดับร้ัวที่สายตามองผ่านได้ขณะยืนและน่ัง 
 

 

 
 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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 พ้ืนที่ภายในสําหรับผู้สูงอายุควรมีมาตรฐานขั้นตํ่าในด้านกําหนดพ้ืนท่ีใช้สอย  
การกําหนดขนาดพ้ืนที่ บ้านควรมีพ้ืนที่น่ังพักผ่อน นันทนาการ และรับประทานอาหาร (Commual 
Space) แยกออกจากห้องพักแต่ละห้องโดยไม่นับรวมพ้ืนที่ทางเดินและโถงทางเข้าอย่างน้อย 4.1 
ตารางเมตรต่อผู้พัก 
  2.9.2 องค์ประกอบภายในอาศัย 1 คน       
 การกําหนดพ้ืนท่ีใช้สอย                                                                                                 
  1) เตียงนอนควรมีความยาวอย่างน้อย 180 เซนติเมตร ด้านปลายเตียงมีพ้ืนที่กว้าง 
60 เซนติเมตร รอบเตียงทั้ง 3 ด้านควรมีพ้ืนที่ว่าง และไมค่วรอยู่ในมุมอับ  
 
ภาพที่ 2.32: ความกว้างระเบียงที่สามารถนอนได้ 
 

 
 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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ภาพที่ 2.33: การนอนหลับพักผ่อนเพ่ือการเอนหลังนอนกลางวัน 
 
 

 
 
 

ที่มา: วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, สถาปนา กิตติกุล, วัชรพงษ์ ชุมดวง และวราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์.   
       (2552). บ้านและชุมชนสําหรับผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ. ม.ป.ท.: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
       แห่งประเทศไทย. 
 
  2) ห้องน่ังเล่น มีระยะห่างอย่างน้อย 30 เซนติเมตรสําหรับการใช้โต๊ะ ระยะห่าง
อย่างน้อย 50 เซนติเมตร สําหรับวางโทรทัศน์ ซึ่งต้องตรงกับพ้ืนที่น่ังหลักของห้อง และระยะห่าง
อย่างน้อย 50 เซนติเมตรสําหรับเฟอร์นิเจอร์ 
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ภาพที่ 2.34: ระยะและระดับความสูงของสายตาขณะน่ังในห้องน่ังเล่น 
 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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  3) ห้องอาหารความกว้างสําหรับผู้น่ังรับประทานอาหาร 1 คน คือ 60 เซนติเมตร 
ความสูงของเก้าอ้ีและโต๊ะอาหาร คือ 40 และ 70 เซนติเมตร  
 
ภาพที่ 2.35: ระยะห่างของการน่ังถึงโต๊ะอาหาร และความกว้างระเบียง 
 

 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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  4) ห้องครัว มรีะยะห่างระหว่างเคาน์เตอร์กับสิ่งต่าง ๆ คอื 100 เซนติเมตร ความสูง 
87 เซนติเมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร 
 
ภาพที่ 2.36: ความสูงความลึก ความกว้างและระยะใช้งานของเคาน์เตอร์ 
 

 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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ภาพที่ 2.37: ระดับความสูงของการเอ้ือมมือและระยะเอ้ือมหยิบของขณะน่ัง 
 

 

 
 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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 การออกแบบอุปกรณ์เพ่ือเอ้ือให้ผู้สูงอายุหรอืคนพิการที่กล้ามเน้ืออ่อนแรง สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้มากข้ึน การติดต้ังอุปกรณ์ช่วยจับ ลูกบิด ก๊อกนํ้า บานเปิด ลิ้นชักและสิ่งของประจําวัน ทํา
ให้การใช้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้น  
 
ภาพที่ 2.38: แสดงการติดต้ังอุปกรณ์ช่วยจับ 
 

 
 
 

ที่มา: วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, สถาปนา กิตติกุล, วัชรพงษ์ ชุมดวง และวราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์.   
        (2552). บ้านและชุมชนสําหรับผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ. ม.ป.ท.: ชุมนุมสหกรณ์การ 
        เกษตรแห่งประเทศไทย. 
 
 5) ห้องนํ้ามีลักษณะดังต่อไปน้ี                                                                                    
  5.1) ประตูของห้องที่ต้ังโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้
ไม่น้อยกว่า 90 องศาหรือเป็นแบบบานเลื่อน       
  5.2) พ้ืนห้องน้าํต้องมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถ้าเป็นพ้ืนต่างระดับต้องมีลักษณะ
เป็นทางลาด และวัสดุปูพ้ืนห้องน้ําต้องไม่ลื่น      
  5.3) พ้ืนห้องน้าํต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ําทิ้ง เพ่ือที่จะไม่ให้มี
นํ้าขังบนพ้ืน   
  5.4) มีโถส้วมชนิดน่ังราบ สูงจากพ้ืนอย่างน้อยกว่า 40-50 เซนติเมตร มพีนักพิงหลัง
และที่ปล่อยนํ้าเป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนดิอ่ืนที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้อย่างสะดวก    
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มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังอย่างน้อย 45-50 
เซนติเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วมทั้งสองด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน 50 
เซนติเมตร ต้องมีราวจับ      
  5.5) มีราวจับบริเวณด้านชิดผนังเพ่ือช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและ
แนวด่ิงโดยมีความสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 70-90 เซนติเมตร และให้ย่ืนล้ําออกมาด้านหน้าโถอีกอย่าง
น้อย 25-30 เซนติเมตร และมีราวจับในแนวด่ิงต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วม  
มีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60 เซนติเมตร โดยทํามุม 45 องศา 
กับราวจับในแนวนอน       
  5.6) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไมชิ่ดผนังให้มีราวจับแบบพับเก็บได้ในแนวราบ เมื่อกาง
ออกให้มีระบบล็อคที่ผูสู้งอายุสามารถปลดลอ็คได้ง่าย และมีความยาวอย่างน้อย 55 เซนติเมตร 
  5.7) ต้องมีราวจับเพ่ือนําไปสู่สุขภัณฑ์อ่ืน ๆ ภายในห้องนํ้า มีความสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 80-90 เซนติเมตร         
  5.8) ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและสญัญาณเสียง ให้ผู้ทีอ่ยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่
ผู้สูงอายุและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง ให้ผูส้งูอายุแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินไว้ในห้องนํ้า โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผสัให้สญัญาณทํางาน ซึง่ติดต้ังอยู่ในตําแหน่งที่ผู้สูงอายุ
สามารถใช้งานได้สะดวก  
  5.9) ที่อาบนํ้าควรใช้แบบฝักบัวจะปลอดภัยกว่าแบบอ่างอาบนํ้าหรือจะจัดไว้ทั้ง 2 
แบบก็ได้ โดยมีลักษณะดังต่อไปน้ีที่อาบนํ้าแบบฝักบัวมีขนาดความกว้างอย่างน้อย 110 เซนติเมตร
และความยาวอย่างน้อย 120 เซนติเมตร มีที่น่ังสําหรับอาบนํ้าที่มีความสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 45-50 
เซนติเมตร ฝักบัวควรเป็นแบบที่ปรับระดับและถอดได้และติดต้ังไว้ที่ความสูงจากพ้ืนไม่เกิน 160 
เซนติเมตรสิ่งของเครื่องใช้สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 120 เซนติเมตร ส่วนราวจับ
จะต้องติดต้ังสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 40 เซนติเมตรทั้งแบบแนวด่ิงและแบบแนวนอน 
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ภาพที่ 2.39: ระยะอุปกรณ์ในห้องส้วม 
 

 

 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
 
ภาพที่ 2.40: ระดับการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้กับพ้ืนที่อาบนํ้า 
 

 

 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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  5.10) มีอ่างล้างมือมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
   (1) ใต้อ่างล้างมือไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่างและขอบอ่างต้องอยู่ในตําแหน่ง
ที่ผู้สูงอายุเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
   (2) มีความสูงจากพ้ืนถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 80เซนติเมตรและมีราวจับในแนวนอนทั้งสองข้างของอ่าง 
   (3) ก๊อกนํ้าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือระบบอัตโนมัติ 
 
ภาพที่ 2.41: ระยะอ่างล้างมือ 
 

 

 
ที่มา: สํานักการโยธา. (2556). สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือทุกคนในสังคม. กรุงเทพฯ: สํานักการ 
       โยธากรุงเทพมหานคร. 
 
   (4) ลูกบิดประตูต้องมีลักษณะดังน้ี                                                                     
 อุปกรณ์เปิดปิดประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือลูกบิดประตูแบบมีร่องอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย    
90-120 เซนติเมตร และกลอนประตูควรสูงจากพ้ืนอย่างน้อยกว่า 100-120 เซนติเมตร 
   (5) ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าภายในห้องพักควรมีแสงสว่างอย่างตํ่า 150 Lux ส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าเช่นสวิทช์ไฟควรอยู่สูงจากพ้ืนไม่เกิน 120 เซนติเมตรปลั๊กไฟสูงจาก
พ้ืนไม่เกิน 90 เซนติเมตร ส่วนเต้ารับ จุดต่อโทรทัศน์ โทรศัพท์สูงอย่างน้อย 35 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 2.42: ระดับความสูงของการเอ้ือมมือ (สําหรับปลั๊กไฟ) 
 

 
 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์ และกิตติอร ชาลปติ.   
       (2548). โครงการศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. 
       กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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2.10 หลักการออกแบบสําหรับผู้สูงอายุ 
 โฮแมนและไคยัค ได้กล่าวถึงลักษณะรูปแบบของที่อยู่อาศัยที่ดีสําหรับผู้สงูอายุ ดังน้ี 
(Hooyman & Kiyak, n.d. อ้างใน พรทิพย์ เรืองธรรม, 2546, หน้า 46) 
 
ภาพที่ 2.43: รปูแบบของที่อยู่อาศัยที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ท่ีอยู่อาศัยท่ีดี
สําหรับผู้สูงอายุ 

ใช้ประโยชน์ง่าย
Accessibility

ใช้สอยได้ง่าย
Legibility

ความปลอดภัย
Physical 
Safety

ความเป็น
ส่วนตัว Privacy 

ขอบเขตส่วน
บุคคล

ความสามารถทางร่างกายของผู้สงูอายุ เช่น      
การเคล่ือนไหว

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก, การออกแบบท่ีไม่
ซับซ้อน, การใช้สี

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ เช่น ราวจับ
ในห้องน้ํา, ประตูห้องนอน, การจัดวางตําแหน่ง
พ้ืนท่ี

การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน การนอน,         
การอาบน้ํา, แต่งตัว

อุปกรณ์แต่งห้องตามต้องการของผู้สูงอายุ 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาชุมชนหัวตะเข้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงการหกล้มและปัจจัยที่เก่ียวข้อง    
กับการหกล้มและแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อม องค์ประกอบภายนอกและภายในที่พักอาศัยของ
ผู้สูงอายุ มีรายละเอียดวิธีดําเนินการ ดังน้ี                

 
3.1 วิธีการวิจัย  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ (Mixed Method 
Approach) โดยใช้วิธีการศึกษาการสังเกต การสํารวจ สมัภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์และประมวลผล  
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง                                                                                                
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุทีอ่าศัยอยู่ในชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง  
จํานวน 167 คน  
 
3.3 เคร่ืองมือวิจัย                                                                                                                  
 3.3.1 แบบสอบถาม ในการวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน                                                             
 - ส่วนที ่1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ที่อยู่ เพศ อายุ อาชีพ  
              สถานะภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ระดับการศึกษา                                                  
 - ส่วนที ่2 สอบถามข้อมูลทางด้านการหกล้มของผู้สูงอายุ 
 - ส่วนที ่3 สอบถามข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
 - ส่วนที ่4 สอบถามข้อมูลทางด้านกิจกรรมภายในที่พักอาศัย กิจกรรมทางสังคม  
              ประกอบด้วย กิจกรรมที่ทําเป็นกิจวัตรประจําวัน ช่วงเวลา และพื้นที่ที่ใช้ทํา 
              กิจกรรม 
 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเพ่ือทดสอบ ผู้สงูอายุจํานวน 5 คน เพ่ือนํากลบัมาแก้ไขปรับปรุง
เพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 3.3.2 แบบสํารวจสังเกต แบบสํารวจสังเกตในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสังเกตสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกท่ีพักอาศัยและพฤติกรรมโดยละเอียด โดยการสุ่มกลุม่ตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูล
ส่วนน้ีเป็นการทําการบันทึกตําแหน่งที่ต้ังชุมชน รูปแบบบ้าน ขนาดพ้ืนที่ อุปกรณ์ในการอํานวยความ
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สะดวก การใช้พ้ืนที่ในการทํากิจกรรมและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ บันทึกภาพถ่ายสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกท่ีพักอาศัยเพ่ือนํามาประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์              
 3.3.3 แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน                                                      
 - ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผูสู้งอายุ                                                                                         
 - ส่วนที ่2 สอบถามข้อมูลทางด้านกายภาพของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ทําให้เกิดการหกล้ม                                
 - ส่วนที ่3 สอบถามข้อมูลทางด้านกิจกรรมภายในที่พักอาศัย กิจกรรมทางสังคม        
 
3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
 
ตารางที่ 3.1: แสดงวิธีการเก็บข้อมูล 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 

วิธีการ 
 

แบบสอบ 
ถาม 

 
สัมภาษณ์ 

สังเกต/ 
แบบ

สํารวจ/
ทดลอง 

 
บันทึก 
ภาพ 

 
วาดภาพ 

 
1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ 
- อายุ, ส่วนสูง, น้ําหนัก 
- เพศ, สถานภาพ 
- แหล่งรายได้ 
- อาชีพ 
- จํานวนสมาชิก 
- โรคประจําตัว 
- การมองเห็น, การได้ยินเสียง 
-  บทบาททางสังคม 
-  ศึกษาพฤติกรรม 
-  ความต้องการของผู้สูงอายุ 
-  ด้านกิจกรรม งานอดิเรก/ กิจวัตร 
ประจําวัน/ สังคม 
 

 
 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 
× 
× 
× 
× 
× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 
× 
 
× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 

 

 
 

                  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงวิธีการเก็บข้อมูล 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 

วิธีการ 
 

แบบสอบ 
ถาม 

 
สัมภาษณ์ 

สังเกต/ 
แบบ

สํารวจ/
ทดลอง 

 
บันทึก 
ภาพ 

 
วาดภาพ 

 
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในและภายนอกท่ีอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ 
- ลักษณะท่ีพักอาศัย 
- องค์ประกอบด้านพ้ืนท่ี การเชื่อมต่อ
กับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
-  รูปแบบพ้ืนท่ี, ขนาดพ้ืนท่ี 
- ความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้
พ้ืนท่ี 
- เฟอร์นิเจอร์และตําแหน่ง 
- สิ่งอํานวยความสะดวก (ราวจับ,
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ) 

 
 
 
 
× 
 
× 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

× 
 
× 
 
 

 
 
 

 
× 
 
× 
× 
× 
 
× 
× 

 
 
 
 
× 
 
× 
× 
× 
 
× 
× 

 
 
 
 

× 
 
× 
× 
 
 
× 

 
3.5 ขั้นตอนการทําวิจัย                                                                                                 
 วิธีการดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมรีายละเอียด ดังน้ี 
 1) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1) ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสังเคราะห์ปัจจัยทีพ่บ 
  1.2) เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการจากเอกสารบทความและสัมภาษณ์
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
  1.3) ศึกษารายละเอียดและผงัชุมชนสํารวจสภาพพ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่เบ้ืองต้นด้วย
การสังเกต และถ่ายภาพ 
  1.4) นําผลสํารวจเบ้ืองต้นมาพิจารณาวางแผนการศึกษาจดัเตรียมเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 
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  1.5) เก็บข้อมลูการทํากิจกรรมในพ้ืนที่ทีศ่กึษาจากการสังเกตโดยบันทึกลงในแผนผัง
การทํากิจกรรมท่ีจัดทําไว้รวมถึงการสอบถามสัมภาษณ์ผูใ้ช้งานโดยใช้แบบสอบถามท่ีเตรียมไว้ 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1) นําผลการบันทึกกิจกรรมในพ้ืนที่ทีท่ําการวิจัยมาวิเคราะห์ในด้านสภาพปัจจุบัน
พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ 
  2.2) วิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม 
  2.3) นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถามและแผนผังบันทึกกิจกรรมการ 
ใช้พ้ืนที่โดยอาศัยหลักการทางสถิติร่วมกับข้อมูลที่ได้จากแนวความคิดที่เก่ียวข้องจากการทบทวน
วรรณกรรมการสัมภาษณ์กลุม่ประชากรตัวอย่างจากชุมชนและการสัมภาษณ์เพ่ือสรุปเป็นผล
การศึกษาและเสนอแนะเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) รวบรวมข้อมูลสรุปจากขั้นตอนการรวบรวมที่พักในรูปแบบของแบบสอบถาม, บันทึก, 
การสํารวจการใช้พ้ืนที่และการถ่ายภาพ 
 2) การนําข้อมูลเข้าสู่การจัดระบบตามกระบวนการทางสถิติประกอบด้วยการกรอกข้อมูลดิบ
ที่ได้มาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นปริมาณในโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ 
 3) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลและการแปลความหมายด้วยโปรแกรม SPSS 
ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติสรปุข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 4) การแปลความหมายข้อมูลนําข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการวิเคราะห์ด้วยการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS มาแปลความหมายและสรุปผลการวิจัยเพ่ือหาแนวทางจัดทําข้อเสนอแนะหา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุหกล้มภายในที่พักอาศัยพักอาศัยจากกรณีกลุ่มตัวอย่าง 
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3.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 
ตารางที่ 3.2: ตารางการปฏิบัติงาน  
 

การประมาณเวลาการทําวิจัย ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึง เดือน ธันวาคม 2558 
 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค.-
พ.ย. 

ธ.ค. ม.ค.-
ก.พ.- 

มี.ค.-
เม.ย.- 

พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ส.ค. 

 

เตรียมการศึกษา 
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การติดต่อหน่วยงานและรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็น 
3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
4. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

      

 

การเก็บข้อมูล 
5. สุ่มตัวอย่าง 
6. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

      

 

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล 
8. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

      

 

การเขียนรายงานและอกสารเผยแพร่ผลงาน 
9. การเขียนรายงาน 
10. จัดพิมพ์รายงาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ลักษณะทางกายภาพของชุมชน 
 ลาดกระบังเป็นเขตชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนทีป่ระมาณ 123 
กิโลเมตร ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะมีคลอง 51 คลอง ซึ่งใช้เป็นทางสัญจรหลักในอดีต
ตลาดเก่าหัวตะเข้ หรือสมัยก่อนเรียกกันว่า “ตลาดเก่าเรือนไม้ หลวงพรต-ท่านเลี่ยม” ต้ังตามช่ือ 
หลวงพรตและท่านเลี่ยม ผู้บริจาคท่ีดินให้สร้างตลาดเรือนไม้ริมน้ําน้ีขึ้นมา ตลาดเก่าหัวตะเข้ เป็น
ตลาดที่มีอายุเก่าแก่นับ 100 ปีต้ังอยู่ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อ  เขตมีนบุรี เขตหนองจอก  
 ทิศใต้   ติดต่อ  อําเภอบางพลีและอําเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งติดกับ     
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 ทิศตะวันออก ติดต่อ  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคลองหลวงแพ่ง และ คลอง 
    ประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ  เขตประเวศ เขตสะพานสูง มีคลองตาพุฒ คลองแม่จัน คลองบึง
    ขวาง และ คลองลาดบัวขาว เป็นเส้นแบ่งเขต 
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ภาพที่ 4.1: แผนที่ต้ังชุมชนหัวตะเข้ 
 

 
 
ที่มา: แผนที่หวัตะเข้. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.google.co.th/maps/@13.7228215, 
       100.786358,17z?hl=en. 
 
ภาพที่ 4.2: ตําแหน่งที่ต้ังชุมชนหัวตะเข้ 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละของอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญม่ีช่วงอายุ 60–65 ปี เป็นจํานวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.71) รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ      
66–70 ปี เป็นจํานวน 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.35) และ ช่วงอายุ 71–75 ปี เป็นจํานวน 19 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 11.38) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 103 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.68) เป็นเพศชาย 
จํานวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.32) ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพแต่งงาน จํานวน 98 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 58.68) รองลงมาเป็นสถานภาพม่าย จํานวน 53 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.74) และ โสดจํานวน 
10 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.98)  
 เมื่อพิจารณาทางด้านการประกอบอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
จํานวน 110 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.87) มแีหล่งรายได้จากลูกหลาน จํานวน 97 คน (คดิเป็นร้อยละ 
58.08) รองลงมาได้แก่ หาเอง จํานวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.34)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรค
ประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 88 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.69) รองลงมา ได้แก่ ไม่มีโรค
ประจําตัว จํานวน 28 คน (คดิเป็นร้อยละ 16.77) และโรคเบาหวาน จํานวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 
14.37)  
 เมื่อพิจารณาในด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการ 
ใช้ยา จํานวน 96 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.49)  มีปัญหาด้านสายตา จํานวน 96 คน (คดิเป็นร้อยละ 
97.49) และมปัีญหาด้านการทรงตัว/ การเคลื่อนไหว/ การเดิน จํานวน 95 คน (คิดเป็นร้อยละ 
56.89) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและร้อยละของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 

60-65 ปี 78 46.71 
66-70 ปี 39 23.35 
71-75 ปี 19 11.38 
76-80 ปี 18 10.78 
81 ปีขึ้นไป 13 7.78 

รวม 167 100.00 
                   (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 64 38.32 
หญิง 103 61.68 

รวม 167 100.00 

สถานภาพ 

โสด 10 5.98 
แต่งงาน 98 58.68 
ม่าย 53 31.74 
หย่าร้าง 4 2.40 
แยกกันอยู่ 2 1.20 

รวม 167 100.00 
การ

ประกอบ
อาชีพ 

ยังประกอบอาชีพอยู่ 57 34.13 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 110 65.87 

รวม 167 100.00 

แหล่งรายได้ 
สวัสดิการผู้สูงอายุ 21 12.58 
ลูกหลาน 97 58.08 
หาเอง 49 29.34 

รวม 167 100.00 
                (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โรค
ประจําตัว 

ไม่ม ี 28 16.77 
ความดันโลหิตสูง 88 52.69 
โรคหัวใจ 9 5.39 
โรคเบาหวาน 24 14.37 
โรคเก่ียวกับดวงตา 10 5.99 
โรคข้อโดยเฉพาะข้อเข่า 6 3.59 
โรคอ่ืน ๆ 2 1.20 

รวม 167 100.00 
ปัญหาด้าน
การมองเห็น 

ไม่มีปัญหา 71 42.51 
มีปัญหา 96 57.49 

รวม 167 100.00 
ปัญหาด้าน
การได้ยิน 

ไม่มีปัญหา 144 86.23 
มีปัญหา 23 13.77 

รวม 167 100.00 
ปัญหาด้าน
การทรงตัว/

การ
เคลื่อนไหว/
การเดิน 

ไม่มีปัญหา 72 43.11 

มีปัญหา 95 56.89 

รวม 167 100.00 
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 เมื่อจําแนกกลุม่ตัวอย่างจากการหกล้ม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เคยหกลม้
จํานวน 77 คน และกลุ่มที่ไม่เคยหกล้มจํานวน 90 คน และพบว่าผู้สูงอายุที่เคยหกล้มได้รับบาดเจ็บ
จํานวน 75 คน และไม่ได้รับบาดเจ็บจํานวน 2 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2: จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอุบัติเหตุการหกล้มและการได้รับบาดเจ็บ 
 

กลุ่มผูสู้งอายุ 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม 
ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

   ได้รับบาดเจ็บ 
   ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

0 
90 

 

75 
2 

75 
92 

รวม 90 77 167 
 
 
ภาพที่ 4.3: แสดงสัดส่วนผู้สงูอายุ และโรคประจําตัว 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการหกล้มของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการหกล้มของกลุ่มตัวอย่างที่เคยหกล้มจํานวน 77 คน พบว่าใน
ขณะที่หกลม้จะเกิดขณะก้าวขึ้นหรือลงพ้ืนที่ต่างระดับ และขณะก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง จํานวน 20 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 25.97) รองลงมา ได้แก่ ขณะลุกจากเก้าอ้ี จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.18) 
และขณะเข้าหอ้งส้วม จํานวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.69) 
 สถานที่ภายในบ้านที่เคยหกลม้ พบว่าผู้สูงอายุหกล้มบริเวณชาน/ ระเบียง/ ช้ันลอย จํานวน 
18 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.97) รองลงมา ได้แก่ บริเวณห้องนอน จํานวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 
20.78) และบริเวณห้องนํ้า ห้องอาบนํ้า จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.18) 
 สําหรับสถานทีภ่ายนอกบ้านที่เคยหกล้ม พบว่าผู้สูงอายุหกล้มบริเวณทางเดิน จํานวน 49 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 63.64) รองลงมา ได้แก่ บริเวณข้ึนหรือลงบันได จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 
18.18) และบริเวณระเบียง จํานวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.79) 
 ส่วนสาเหตุของการหกล้ม พบว่าเกิดจากแขนขาอ่อนแรง จํานวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 
28.57) รองลงมา ได้แก่ ลื่น จํานวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.97) และสะดุดสิ่งกีดขวางที่วางเกะกะ 
จํานวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.08) รายละเอียดตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3: จํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการหกล้มของกลุ่มตัวอย่าง 
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ขณะหกล้ม 

ขณะก้าวขึ้นหรือลงพ้ืนที่ต่างระดับ 20 25.97 
ขณะก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง 20 25.97 
ขณะลุกจากเตียง 5 6.49 
ขณะลุกจากเกา้อ้ี 14 18.18 
ขณะอาบนํ้า 3 3.90 
ขณะเข้าห้องส้วม 9 11.69 
ขณะขึ้นหรือลงบันได 5 6.49 
ขณะสวมใส่เสือ้ผ้า 1 1.30 

รวม (คน) 77 100.00 
                (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการหกล้มของกลุ่มตัวอย่าง  
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สถานที ่
ที่เคยหกล้ม 

(ภายใน
บ้าน) 

ห้องนํ้า ห้องอาบน้ํา 16 20.78 
ห้องน่ังเล่น 14 18.18 
ชาน/ ระเบียง/ ช้ันลอย 20 25.97 
ห้องครัว 3 5.20 
ห้องนอน 19 23.38 
บันได 5 6.49 

รวม (คน) 77 100.00 

สถานที ่
ที่เคยหกล้ม 
(ภายนอก

บ้าน) 

ขึ้นหรือลงบันได 14 18.18 
ในสวน 2 2.60 
ทางเดิน 49 63.64 
ระเบียง 6 7.79 
ขอบถนน, ท่อนํ้า 1 1.30 
อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 5 6.49 

รวม (คน) 77 100.00 

สาเหตุของ
การหกล้ม 

สะดุดสิ่งกีดขวางที่วางเกะกะ 20 25.97 
ลื่น 17 22.08 
แขนขาอ่อนแรง 22 28.57 
หน้ามืด/ วิงเวียนศีรษะ/ มึนงง 9 11.69 
สูญเสียการทรงตัว 9 11.69 

รวม (คน) 77 100.00 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าที่พักอาศัย
เป็นลักษณะบ้านไม้ 2 ช้ัน จาํนวน 45 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.95) รองลงมา ได้แก่ บ้านไม้ช้ันเดียว 
จํานวน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.95) และบ้าน 2 ช้ัน ปูน+ไม้ จํานวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 
22.75) โดยลักษณะประตูบ้านจะมีขอบประตูหรือพ้ืนต่างระดับ จํานวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 
61.68) มีลักษณะพ้ืนแบบพ้ืนไม้ จํานวน 99 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.28) รองลงมา ได้แก่ พ้ืนปู
กระเบ้ือง จํานวน 63 คน (คดิเป็นร้อยละ 37.72) นอกจากน้ียังพบว่าที่พักอาศัยมีราวบันได 1 ข้าง 
จํานวน 76 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.51) รองลงมา ได้แก่ มรีาวบันได 1 ขา้ง อีกด้านเป็นผนัง จํานวน 
72 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.11) ไมม่ีการเก็บของไว้ตามช้ันบันได จํานวน 148 คน (คดิเป็นร้อยละ 
88.62) สําหรบัลักษณะภายในห้องนํ้า พบว่ามีห้องนํ้าเป็นแบบส้วมคอห่าน จํานวน 91 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 54.49) ไม่มีราวเกาะในห้องนํ้า จํานวน 166 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.40) และพ้ืนห้องน้ํามี
ลักษณะแบบกระเบ้ืองพ้ืนผิวลื่น จํานวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.86) ผู้สูงอายุมีลักษณะการ
อาบนํ้าแบบยืนอาบนํ้า จํานวน 114 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.26) รองลงมา ได้แก่ นอนอาบนํ้า จํานวน 
51 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.54) พบว่าท่ีพักอาศัยไม่มีพรมเช็ดเท้า จํานวน 163 คน (คดิเป็นร้อยละ 
97.60) และผูสู้งอายุใส่รองเท้าแตะเป็นประจํา จํานวน 163 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.60) สําหรับเร่ือง
แสงสว่างในทีพั่กอาศัย พบว่า ภายในที่พักอาศัยสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน จาํนวน 151 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 90.42) และภายนอกที่พักอาศัยส่วนใหญส่ามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนเช่นกัน 
จํานวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.86) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4: จํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศยั 
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ลักษณะของทีพั่ก
อาศัย 

บ้านปูนช้ันเดียว 27 16.17 
บ้านไม้ช้ันเดียว 40 23.95 
บ้านช้ันเดียวใต้ถุนสูง 17 10.18 
บ้านไม้ 2 ช้ัน 45 26.95 
บ้าน 2 ช้ัน ปูน+ไม ้ 38 22.75 

รวม (คน) 167 100.00 
                (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย  
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ขอบธรณีประตู/
พ้ืนต่างระดับ 

มีขอบประตู/ พ้ืนต่างระดับ 104 61.68 
ไม่มีขอบประตู/ พ้ืนต่างระดับ 38 38.32 

รวม (คน) 167 100.00 

ลักษณะพ้ืน 
ในบ้าน 

พ้ืนปูกระเบ้ือง 63 37.72 
พ้ืนไม้ 99 59.28 
ปูนขัดมัน 5 2.99 

รวม (คน) 167 100.00 

ลักษณะการมีราว
จับบันได 

มีราวบันได 1 ข้าง 76 45.51 
มีราวบันได 1 ข้าง อีกด้านเป็นผนัง 72 43.11 
ไม่มีราวบันได 19 11.38 

รวม (คน) 167 100.00 
การเก็บของไว้
ตามช้ันบันได 

ไม่มีการเก็บของไว้ตามช้ันบันได 148 88.62 
มีการเก็บของไว้ตามช้ันบันได 19 11.38 

รวม (คน) 167 100.00 
ลักษณะภายใน

ห้องนํ้า 
ส้วมคอห่าน 91 54.49 
โถชักโครก 76 45.51 

รวม (คน) 167 100.00 

ราวจับในห้องนํ้า 
มีราวจับในห้องนํ้า 1 0.60 
ไม่มีราวจับในห้องนํ้า 166 99.40 

รวม (คน) 167 100.00 

ลักษณะของ
พ้ืนผิวห้องนํ้า 

กระเบ้ืองพ้ืนผิวลื่น 120 71.86 
กระเบ้ืองพ้ืนผิวหยาบ 45 26.95 
พ้ืนปูนขัดมัน 2 1.20 

รวม (คน) 167 100.00 
                (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย    
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ลักษณะการ
อาบนํ้าของ
ผู้สูงอายุ 

ยืนอาบนํ้า 114 68.26 
น่ังอาบน้ํา 2 1.20 
นอนอาบน้ํา 51 30.54 

รวม (คน) 167 100.00 

พรมเช็ดเท้า 

ไม่ม ี 163 97.60 
พรมเช็ดเท้า 1 0.60 
พรมเช็ดเท้าขาดรุ่งริ่ง 2 1.20 
ใช้เศษผ้า หรือเสื้อผ้าเก่า ๆ 1 0.60 

รวม (คน) 167 100.00 

ลักษณะของ
รองเท้าที่ใส่ประจํา 

รองเท้าแตะ 163 97.60 
รองเท้าบู๊ท 1 0.60 
รองเท้าส้นสูง 2 1.20 
รองเท้าผ้าใบ 1 0.60 

รวม (คน) 167 100.00 
ลักษณะแสงสว่าง
ภายในที่พักอาศัย 

มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ชัดเจน 151 90.42 
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ไม่ชัดเจน 16 9.58 

รวม (คน) 167 100.00 
ลักษณะแสงสว่าง
ภายนอกท่ีพัก

อาศัย 

มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ชัดเจน 120 71.86 

มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ไม่ชัดเจน 47 28.14 

รวม (คน) 167 100.00 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับการหกล้มของผูสู้งอายุ 

4.4.1 ความสมัพันธ์ระหว่างโรคประจําตัวของผู้สูงอายุกับการหกล้ม 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีโรคประจําตัวของผู้สูงอายุกับการหกล้ม พบว่า

การมีโรคประจําตัวของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการหกล้มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05              
(2= 21.761,  = .001) โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงจะหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุที่มี
โรคประจําตัวอ่ืน รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางที่ 4.5: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจําตัวของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  
 

โรคประจําตัว 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

   ไมม่ ี
   ความดันโลหิตสูง 
   โรคหัวใจ 
   โรคเบาหวาน 
   โรคเก่ียวกับดวงตา 
   โรคข้อโดยเฉพาะข้อเข่า 
   โรคอ่ืนๆ 

23 
50 
3 
7 
3 
4 
0 

5 
38 
6 
17 
7 
2 
2 

28 
88 
9 
24 
10 
6 
2 

 
 
 

(.001) 
 

รวม (คน) 90 77 167 
 
 

4.4.2 ความสมัพันธ์ระหว่างการมองเห็นของผู้สูงอายุกับการหกล้ม 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุกับการหกล้ม 

พบว่าปัญหาทางด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการหกล้มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (2= 15.995,  = .000) โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนจะหกล้ม
มากกว่าผู้สูงอายุที่มองเห็นชัดเจน การศึกษาใช้แผ่นป้ายสเนลเลน (Snellen Chart) มีย่อขนาด  
ครึ่งนึงจากแผ่นจริง ในระยะ 3 เมตร ไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ชัดเจน รายละเอียดดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  
   

 

การมองเห็น 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน  

รวม (คน) 
 

Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

   มองเห็นชัดเจน 
   มองเห็นไม่ชัดเจน 
 

51 
39 

20 
57 

71 
96 

 
(.000) 

รวม (คน) 90 77 167 
 

4.4.3 ความสมัพันธ์ระหว่างปัญหาด้านการได้ยินเสียงกับการหกล้ม 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางด้านด้านการได้ยินเสียงของผู้สูงอายุกับการ

หกล้ม พบว่าการมีปัญหาทางด้านการได้ยินเสียงของผู้สูงอายุไม่มีความสมัพันธ์กับการหกล้ม      
(2= 1.731,  = .188) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที่ 4.7: ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางด้านการด้านการได้ยินเสียงกับการหกล้ม  
  

การได้ยินเสียง 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

  ได้ยินเสียงชัดเจน   
  ได้ยินเสียงไมชั่ดเจน 
 

43 
47 

29 
48 

72 
95 

 
(.188) 

รวม (คน) 90 77 167 
 
 

4.4.4 ความสมัพันธ์ระหว่างปัญหาทางด้านการทรงตัว, การเดินและการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ส่งผลต่อการหกล้ม  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางด้านการทรงตัว, การเดินและการ
เคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุกับการหกล้มพบว่าทางด้านการทรงตัว, การเดินและการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้สูงอายุสัมพันธ์กับการหกล้ม (2= 14.302,  = .000) โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะ
การทางด้านการทรงตัว, การเดินและการเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้สูงอายุมีอายุมากข้ึน มีความจํากัดทาง
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สรีระ  ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือลดลง การรับนํ้าหนักของขาใน ทางด้านการทรงตัว, การเดินและ
การเคลื่อนไหวร่างกายที่ส่งผลต่อการหกล้ม รายละเอียดดังตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาด้านการทรงตัว, การเดินและการเคลือ่นไหวร่างกาย 
 

การทรงตัว, การเดิน 
และการเคลื่อนไหวร่างกาย

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
   ไมม่ีปัญหา 
   มีปัญหา 
 

86 
4 

58 
19 

144 
23 

 
(.000) 

รวม (คน) 90 77 167 
 

4.4.5 ความสมัพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนท่าต่าง ๆ การลุกจากที่น่ังส่งผลต่อการหกล้ม 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนท่าต่าง ๆ การลุกจากที่น่ังของผู้สูงอายุกับการ

หกล้ม พบว่าการเปลี่ยนท่าต่าง ๆ การลุกจากที่น่ังของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม      
(2 = 3.034,  = .082) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.9: ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนท่าต่าง ๆ การลุกจากที่น่ังส่งผลต่อการหกล้ม 
 

เปลี่ยนท่าต่างๆ 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

   ไมม่ีปัญหา 
   มีปัญหา 

46 
44 

29 
48 

75 
92 

 
(.082) 

รวม (คน) 90 77 167 
 
4.4.6 ความสมัพันธ์ระหว่างการใช้ยาต่าง ๆ ส่งผลต่อการหกล้ม 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของการใช้ยาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุกับการหกล้ม 

พบว่าปัญหาทางด้านการการใช้ยาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการหกล้มอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2= 8.161,  = .004) โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีใช้ยาต่าง ๆ จะหกล้มมากกว่า
ผู้สูงอายุที่ไม่มกีารใช้ยา รายละเอียดดังตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10: ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาต่าง ๆ กับการหกล้ม  
 

การใช้ยาต่างๆ 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

   ไมม่ีการใช้ยา 
   มีการใช้ยา 
 

67 
23 

41 
36 

108 
59 

 
(.004) 

 
รวม (คน) 90 77 167 

 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  

4.5.1 ลักษณะที่พักอาศัย 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม พบว่า
ลักษณะที่พักอาศัยของผู้สูงอายุไม่มีความสมัพันธ์กับการหกล้ม (2= 3.797,  = .434)  
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม 
 

สภาพแวดล้อมภายใน      
ที่พักอาศัย 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
บ้านปูนช้ันเดียว 
บ้านไม้ช้ันเดียว 
บ้านช้ันเดียวใต้ถุนสูง 
บ้านไม้ 2 ช้ัน 
บ้าน 2 ช้ัน ปูน+ไม ้
 

18 
24 
8 
22 
18 

9 
16 
9 
23 
20 

27 
40 
17 
45 
38 

 
 

(.434) 
 

รวม (คน) 90 77 167 
 
4.5.2 ระดับช้ันของบ้านที่ผู้สูงอายุนอน 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับช้ันของบ้านที่ผู้สูงอายุนอนกับการหกล้ม พบว่า

ลักษณะระดับช้ันของบ้านที่ผู้สูงอายุนอนไม่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม (2= .054,  = .816) 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่ 4.12: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับช้ันของบ้านที่ผู้สูงอายุนอนกับการหกล้ม  
 

ระดับช้ันของบ้าน         
ที่ผู้สูอายุนอน 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
   ช้ันล่าง ช้ัน 1 
   ช้ันบน ช้ัน 2-3 
 

76 
64 

14 
13 

140 
27 

 
(.816) 

รวม (คน) 90 77 167 
 
4.5.3 ลักษณะขอบธรณีประตูหรือพ้ืนต่างระดับ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะขอบธรณีประตูหรือพ้ืนต่างระดับกับการหกล้ม 

พบว่าลักษณะขอบธรณีประตูหรือพ้ืนต่างระดับไม่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม                        
(2= .430,  = .512) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที่ 4.13: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขอบธรณีประตูหรือพ้ืนต่างระดับกับการหกล้ม  
 

ลักษณะของขอบธรณีประตู 
หรือพ้ืนต่างระดับ 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
   ไมม่ีขอบธรณีประตู 
   มีขอบธรณีประตู 
 

36 
54 

27 
50 

63 
104 

 
(.512) 

รวม (คน) 90 77 167 
 
 
4.5.4 ลักษณะพ้ืนภายในที่พักอาศัย 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะพ้ืนภายในที่พักอาศัยกับการหกล้ม พบว่าลักษณะ
พ้ืนภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อการหกล้ม (2= 1.435,  = .488) 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพ้ืนภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  
 

ลักษณะพ้ืนภายใน        
ที่พักอาศัย 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
   พ้ืนกระเบ้ือง 
   พ้ืนไม ้
   พ้ืนปูขัดมัน 
 

33 
53 
4 

30 
46 
1 

63 
99 
5 

 
(.488) 

 

รวม (คน) 90 77 167 
 

4.5.5 ลักษณะบันไดภายในที่พักอาศัย 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะบันไดภายในที่พักอาศัยกับการหกล้มพบว่า
ลักษณะบันไดภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการหกล้มอย่างมีนัยสําคัญ (2= 
10.952,  = .004) โดยพบว่าที่พักอาศัยที่มีลักษณะไมม่รีาวบันไดมีโอกาสหกล้มมากกว่าที่พักอาศัย
ที่มีลักษณะมีราวบันได รายละเอียดดังตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที่ 4.15: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบันไดภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  
 

ลักษณะบันไดภายใน 
ที่พักอาศัย 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม รวม(คน) 

มีราวบันได 1 ข้าง 
มีราวบันได 1 ข้าง อีกด้าน
เป็นผนัง 
ไม่มีราวบันได    
 

5 
35 
50 

14 
37 
26 

19 
72 
76 

 
(.004) 

 

รวม (คน) 90 77 167 
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4.5.6 ลักษณะการเก็บสิ่งของไว้ตามข้ันบันไดภายในที่พักอาศัย 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเก็บสิ่งของไว้ตามขั้นบันไดภายในที่พัก

อาศัยกับการหกล้ม พบว่าการเก็บสิ่งของไว้ตามข้ันบันไดภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุไม่มี
ความสัมพันธ์กับการหกล้ม (2= .014,  = .907) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.16 
ตารางที่ 4.16: ความสัมพันธ์ระหว่างการเก็บสิ่งของไว้ตามขั้นบันไดภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
         กับการหกล้ม 
 

การเก็บสิ่งของไว้ตาม
ขั้นบันได 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
  ไม่ม ี 
  ม ี

80 
10 

68 
9 

148 
19 

 
(.907) 

 รวม (คน) 90 77 167 
 

4.5.7 ลักษณะโถส้วมในห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลักษณะโถส้วมในห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยกับการหกลม้พบว่า

ลักษณะโถส้วมในห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์ต่อการหกล้ม (2= 1.716,  = .424) 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.17: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโถส้วมในห้องน้ําภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
         กับการหกล้ม 
 

ลักษณะโถส้วมในห้องนํ้า 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

 

 

 
 

44 
 

40 
 
6 

42 
 

33 
 
2 

86 
 

73 
 
8 

 
 

(.424) 
 

รวม (คน) 90 77 167 
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4.5.8 ราวจับในห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราวจับในห้องนํ้ากับการหกล้มพบว่าราวจับในห้องนํ้า

ภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อการหกล้ม (2= 1.176,  = .278) รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.18 
ตารางที่ 4.18: ความสัมพันธ์ระหว่างราวจับในห้องน้ําภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม 
 

ราวเกาะในห้องนํ้า 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

   มีราวจับ 
   ไมม่ีราวจับ 
 

0 
90 

1 
76 

1 
166 

 
(.278) 

 
รวม (คน) 90 77 167 

 
4.5.9 ลักษณะพ้ืนผิวของห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพ้ืนผิวของห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยของ

ผู้สูงอายุกับการหกล้ม พบว่าลักษณะพ้ืนผิวของห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับการ   
หกล้ม (2=1.855,  = .396) รายละเอียดดังตารางที่ 4.19 

 
ตารางที่ 4.19: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพ้ืนผิวของห้องนํ้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
         กับการหกล้ม  
 

ลักษณะพ้ืนผิวของห้องนํ้า 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) 

 

Chi-Squared 
(Sig) 

 

ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

    กระเบ้ืองพ้ืนผิวลื่น 
    กระเบ้ืองพ้ืนผิวหยาบ 
    พ้ืนปูนขัดมนั 

63 
25 
2 

57 
20 
0 

120 
45 
2 

 
(.396) 

 
รวม (คน) 90 77 167 
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4.5.10 ลักษณะการอาบน้ําภายในที่พักอาศัย 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการอาบนํ้าภายในที่พักอาศัยกับการหกล้ม 

พบว่าลักษณะการอาบนํ้าภายในท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อการหกล้ม (2= 8.257, 
 = .041) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที่ 4.20: ลักษณะการอาบนํ้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  
 

ลักษณะการอาบนํ้า 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

    ยืนอาบนํ้า 
    น่ังอาบน้ํา 
    นอนอาบน้ํา 
    ต้องมีคนดูแล 

80 
5 
1 
4 

55 
10 
3 
9 

135 
15 
4 
13 

 
 

(.041) 
 

รวม (คน) 90 77 167 
 

4.5.11 ลักษณะพรมเช็ดเท้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพรมเช็ดเท้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุส่งผลต่อ

การหกล้ม พบว่าพรมเช็ดเท้าภายในที่พักอาศัยไม่มีความสมัพันธ์กับการหกล้ม (2= .042,  = 
.979) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.21 

 
ตารางที่ 4.21: ลักษณะพรมเช็ดเท้าภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  
   

ลักษณะพรมเช็ดเท้า 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

    ไม่ม ี
    พรมเช็ดเท้า 
    พรมเช็ดเท้าขาดรุ่งร่ิง 
    ใช้เศษผ้าหรือเสื้อผ้า     
เก่า ๆ 

- 
62 
1 
27 

- 
52 
1 
24 

- 
114 
2 
51 

 
 

(.979) 
 

รวม (คน) 90 77 167 



81 
 

4.5.12 ลักษณะของรองเท้าที่ใส่ประจํา ภายนอกท่ีพักอาศัย 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของรองเท้าท่ีใส่ประจํากับการหกล้ม พบว่า

รองเท้าที่ใส่ประจําของผู้สูงอายุไม่สัมพันธ์กับการหกล้ม (2= 2.383,  = .497)                
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.22 
ตารางที่ 4.22: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของรองเท้าที่ใส่ประจํากับการหกล้ม 
   

ลักษณะของรองเท้า 
ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

รวม (คน) Chi-Squared 
(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 

    รองเท้าแตะ 
    รองเท้าบู๊ท 
    รองเท้าส้นสูง 
    รองเท้าผ้าใบ 
 

89 
0 
1 
0 

74 
1 
1 
1 

163 
1 
2 
1 

 
 

(.497) 
 

รวม (คน) 90 77 167 
 
 

4.5.13 ลักษณะแสงสว่างภายในที่พักอาศัย 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะแสงสว่างภายในที่พักอาศัยกับการหกลม้

พบว่าลักษณะแสงสว่างภายในท่ีพักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม (2= .108,  = .743) โดย
พบว่าผู้สูงอายุมีความเคยชินกับสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  
ก็ตาม จึงสามารถใช้พ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ได้ แต่อาจจะต้องใช้วิธีสังเกตการเข้าร่วมตามเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่สมบูรณ ์รายละเอียดดังตารางท่ี 4.23 

 
ตารางที่ 4.23: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะแสงสว่างภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม
  

ลักษณะแสงสว่างภายใน     
ที่พักอาศัย 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
 มองเห็นชัดเจน 
 มองเห็นไม่ชัดเจน 

82 
8 

69 
8 

151 
16 

 
(.743) 

 รวม (คน) 90 77 167 
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4.5.14 ลักษณะแสงสว่างภายนอกบริเวณรอบ ๆ ที่พักอาศัย 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะแสงสว่างภายในที่พักอาศัยกับการหกลม้ 

พบว่าลักษณะแสงสว่างภายในท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม (2= 1.606, 
 = .205) โดยพบว่าผู้สูงอายุสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัย ในช่วงกลางวันมองเห็นชัดเจน  
แสงสว่างเพียงพอ และในช่วงเวลากลางคืน ผู้สูงอายุจะไม่ออกไปใช้พ้ืนที่บริเวณภายนอกท่ีพักอาศัย 
จึงไม่ส่งผลต่อการหกล้ม รายละเอียดดังตารางที่ 4.24 

 
ตารางที่ 4.24: ลักษณะแสงสว่างภายนอกที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกับการหกล้ม  
 

ลักษณะแสงสว่างภายในที่
พักอาศัย 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
รวม (คน) Chi-Squared 

(Sig) ไม่เคยหกล้ม เคยหกล้ม 
 มองเห็นชัดเจน 
 มองเห็นไม่ชัดเจน 

61 
29 

59 
18 

120 
47 

 
(.205) 

 รวม (คน) 99 77 167 
 
4.6 ผลการวิเคราะห์การทํากิจกรรมของผู้สงูอายุ 
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุทํากิจกรรม
การน่ังเล่น/ นอนเล่นในช่วงเวลาเย็นมากที่สุด จํานวน 142 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.03) โดยทํา
กิจกรรมบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นภายนอกบ้านมากที่สุดจํานวน 112 คน (คดิเป็นร้อยละ 67.07) และใช้
เวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย 46.88 นาททีํากิจกรรมดูโทรทัศน์ช่วงเวลาเย็นมากที่สุด จาํนวน 77 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 46.11) โดยทํากิจกรรมบรเิวณพ้ืนที่น่ังเล่นภายในบ้านมากที่สุดจํานวน 83 คน (คิด
เป็นร้อยละ 49.70) และใช้เวลาในการทํากจิกรรมเฉลี่ย 37.12 นาที ทํากิจกรรมทํางานบ้าน/งาน
อดิเรกในช่วงเวลาเช้ามากที่สุด จํานวน 94 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.29) โดยทํากิจกรรมบริเวณพ้ืนที่
น่ังเล่นมากที่สดุจํานวน 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.52) และใช้เวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย 37.50 
นาที ทํากิจกรรมเลี้ยงหลานในช่วงเวลาเย็นมากที่สุด จํานวน 71 คน (คดิเป็นร้อยละ 42.51) โดยทํา
กิจกรรมบริเวณบ้านมากที่สดุจํานวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.55) และใช้เวลาในการทํากิจกรรม
เฉลี่ย 51.34 นาที ทํากิจกรรมพบปะ/ พูดคุยกับเพ่ือนบ้านในช่วงเวลาเย็นมากที่สุด จํานวน 106 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 63.47) โดยทํากิจกรรมบรเิวณหน้าบ้านมากที่สุดจํานวน 80 คน (คิดเป็นร้อยละ 
47.90) และใช้เวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย 46.88 นาท ีทาํกิจกรรมออกกําลังกายในช่วงเวลาเช้ามาก
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ที่สุด จํานวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.59) โดยทํากิจกรรมบริเวณบ้านมากที่สุดจํานวน 13 คน (คิด
เป็นร้อยละ 7.78) 
 
ตารางที่ 4.25: ความถ่ีและรอ้ยละของพฤติกรรมการทํากิจกรรมนั่งเล่น/ นอนเล่นของผู้สูงอายุ  
         (ทั้งหมด 167 คน) 
 

น่ังเล่น/   
นอนเล่น 

ช่วงเวลาทํากิจกรรม พ้ืนที่ในการทํากิจกรรม 

ช่วงเช้า กลางวัน ช่วงเย็น พ้ืนที่ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จํานวน (คน) 
124 140 142 พ้ืนที่น่ังเล่น 112 67.07 

(74.25%) (83.83%) (85.03%) หน้าบ้าน 37 22.16 
   ห้องนอน 2 1.20 

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 46.88 นาท ี
 
 
ตารางที่ 4.26: ความถ่ีและรอ้ยละของพฤติกรรมการทํากิจกรรมดูโทรทศัน์ของผู้สูงอายุ  
         (ทั้งหมด 167 คน) 
 

ดูโทรทัศน ์
ช่วงเวลาทํากิจกรรม พ้ืนที่ในการทํากิจกรรม 

ช่วงเช้า กลางวัน ช่วงเย็น พ้ืนที่ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

41 48 77 พ้ืนที่น่ังเล่น 83 49.70 
(24.55%) (28.74%) (46.11%) ห้องนอน 3 22.16 

   ห้องรับแขก 4 2.40 
   หน้าบ้าน 2 1.20 

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 37.12 นาท ี
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ตารางที่ 4.27: ความถ่ีและรอ้ยละของพฤติกรรมการทํากิจกรรมทํางานบ้าน/ งานอดิเรกของผู้สูงอายุ  
         (ทั้งหมด 167 คน) 
 

ทํางาน
บ้าน/งาน
อดิเรก 

ช่วงเวลาทํากิจกรรม พ้ืนที่ในการทํากิจกรรม 

ช่วงเช้า กลางวัน ช่วงเย็น พ้ืนที่ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

94 81 51 พ้ืนที่น่ังเล่น 66 39.52 
(56.29%) (48.50%) (30.54%) หน้าบ้าน 16 9.58 

   บริเวณบ้าน 13 7.78 
   ห้องครัว 5 2.99 

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 37.50 นาท ี
 
ตารางที่ 4.28: ความถ่ีและรอ้ยละของพฤติกรรมการทํากิจกรรมเลี้ยงหลานของผู้สูงอายุ ในที่พักอาศัย 
         (ทั้งหมด 167 คน) 
 

เลี้ยงหลาน 
ช่วงเวลาทํากิจกรรม พ้ืนที่ในการทํากิจกรรม 

ช่วงเช้า กลางวัน ช่วงเย็น พ้ืนที่ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

18 8 71 บริเวณบ้าน 41 24.55 
(10.78%) (4.79%) (42.51%) พ้ืนที่น่ังเล่น 27 16.17 

   หน้าบ้าน 3 1.80 
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 51.34 นาท ี
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ตารางที่ 4.29: ความถ่ีและรอ้ยละของพฤติกรรมการทํากิจกรรมพบปะ/ พูดคุยกับเพ่ือนบ้านของ 
         ผู้สูงอายุ (ทั้งหมด 167 คน) 
 

พบปะ/ 
พูดคุยกับ
เพ่ือนบ้าน 

ช่วงเวลาทํากิจกรรม พ้ืนที่ในการทํากิจกรรม 

ช่วงเช้า กลางวัน ช่วงเย็น พ้ืนที่ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

17 25 106 หน้าบ้าน 80 47.90 
(10.18%) (14.97%) (63.47%) พ้ืนที่น่ังเล่น 24 14.37 

   ร้านขายของ 23 13.77 
   ห้องนอน 3 1.80 

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 46.88 นาท ี
 
ตารางที่ 4.30: ความถ่ีและรอ้ยละของพฤติกรรมการทํากิจกรรมออกกําลังกายของผู้สูงอายุ  
         (ทั้งหมด 167 คน) 
 

ออกกําลัง
กาย 

ช่วงเวลาทํากิจกรรม พ้ืนที่ในการทํากิจกรรม 

ช่วงเช้า กลางวัน ช่วงเย็น พ้ืนที่ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

11 0 4 บริเวณบ้าน 13 7.78 
(6.59%) (0%) (2.40%) สวน 2 1.20 

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 11.16 นาท ี
 
 
4.7 ผลการศึกษาพฤติกรรมกิจกรรมของผู้สงูอายุ 
 จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรม น่ังเล่น/ 
นอนเล่นบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น (ร้อยละ 67.07) ในช่วงเวลาเย็นมากที่สุด ระยะเวลาในการประกอบ
กิจกรรมเฉลี่ย 46.88 นาท ีดูโทรทัศน์บริเวณพื้นที่น่ังเล่น (รอ้ยละ 49.70) ในช่วงเวลาเย็น (ร้อยละ 
46.11) ระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมเฉลี่ย 37.12 นาที 
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ภาพที่ 4.4: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังเล่น ดูโทรทัศน์ของผู้สูงอายุ  
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.5: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังเล่นพ้ืน ลักษณะทา่น่ังต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ  
 

             
 

   น่ังขัดสมาธิ                  น่ังยืดขา, เหยียดขา 
 

               
      

      น่ังพับเพียบ          น่ังชันเข่าขึ้น 1 ข้าง 
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ภาพที่ 4.6: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังเก้าอ้ี ลักษณะเก้าอ้ีแบบต่าง ๆ  
 

 
 

         เก้าอ้ีมีพนักพิง มีที่วางแขน     เก้าอ้ีล้อเลื่อนมีพนักพิง      เก้าอ้ีมีพนักพิง 
 

 
 

        เก้าอ้ีไมม่ีพนักพิง     ม้าน่ังเต้ีย                  แคร ่
  

จากการสังเกตและสัมภาษณล์ักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมจะน่ังเล่น/ นอนเล่นของ
ผู้สูงอายุ ลักษณะพฤติกรรมมี 2 แบบ คือ การน่ังบนพ้ืนบ้านกับการน่ังบนเก้าอ้ี พบว่าผู้สูงอายุใช้
ชีวิตประจําวันในช่วงเวลากลางวันถึงช่วงเวลาเย็นอยู่บ้านคนเดียว เน่ืองจากลูกหลานออกไปทํางาน
นอกบ้านกันหมด ทํากิจกรรมน่ังเล่น/ นอนเล่นบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นภายในบ้าน ซึ่งบางหลังจะออกมา
น่ังเล่นบริเวณหน้าบ้านเน่ืองจากภายในบ้านจะร้อนมากในช่วงเวลากลางวัน และยังพบว่าลักษณะ
พฤติกรรมของผู้สูงอายุจะน่ังเล่น/ นอนเล่น บริเวณพ้ืนบ้านหรือน่ังบนแคร่ จะน่ังอยู่เฉย ๆ มองคน
เดินผ่านไปผ่านมา หรือออกมาคุยกับเพ่ือนบ้านในช่วงเวลาเย็นบริเวณหน้าบ้านหรือระแวกบ้าน  
กิจกรรมในการดูโทรทัศน์ในช่วงเวลาเย็นมากที่สุด (ร้อยละ 46.11) บางหลังใช้เวลาดูโทรทัศน์บริเวณ
พ้ืนที่น่ังเล่นภายในบ้าน กับลกู ๆ หลาน ๆ เป็นส่วนใหญ่หรือเลี้ยงหลาน และสมาชิกในครอบครัวจะ
ใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมดูโทรทัศน์บริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นร่วมกันมากที่สุด ลักษณะพฤติกรรมการดู
โทรทัศน์ของผูสู้งอายุ คือ น่ังหรือนอน ดูโทรทัศน์บนพ้ืนบ้านกับบนเก้าอ้ีหรือนอนบนเตียง  
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ภาพที่ 4.7: ลักษณะพฤติกรรมการน่ังรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ  
 

 
     
                  การน่ังรับประทานอาหารบนโต๊ะ               การน่ังรับประทานอาหารบนพ้ืน 
 
 จากการสังเกตและสัมภาษณล์ักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมจะรับประทานอาหารของ
ผู้สูงอายุ ลักษณะพฤติกรรมมี 2 แบบ คือ การน่ังบนพ้ืนบ้านกับการน่ังบนเก้าอ้ี พบว่าลักษณะ
พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ จะน่ังรับประทานอาหารบริเวณพ้ืนบ้าน และบาง
หลังที่มีโต๊ะกินข้าว ก็น่ังรับประทานอาหารบนเก้าอ้ีที่ ผู้สงูอายุรับประทานอาหารบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น 
และทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น ดูโทรทัศน์ ร่วมกับการรับประทานอาหารด้วย และยังพบว่า
พฤติกรรมผู้สูงอายุรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาด้วยเพราะความเคยชิน และใช้เวลาในการรับประ 
ทานอาหารนานขึ้นและรับประทานอาหารได้น้อยลงหรือบางคนเป็นโรคเบ่ืออาหาร 
 
ภาพที่ 4.8: ลักษณะพฤติกรรมการนอนของผู้สูงอายุ  
 

 
 
                          การนอนบนพ้ืน                                   การนอนบนเตียง 
 
 จากการสัมภาษณ์ลักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการนอนของผู้สูงอายุ ลักษณะ
พฤติกรรมการนอนมี 2 แบบ คือ การนอนบนพ้ืนกับการนอนบนเตียง ผู้สูงอายุใช้เวลานอนมากที่สุด  
ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนหรืออาจจะนอนทั้งวัน พบว่านอนบริเวณพ้ืนบ้าน จะนอนในช่วง
กลางวันระยะเวลาสั้น ๆ ก็ต่ืน ไม่สามารถหลับได้เป็นเวลานาน และจะเขา้นอนเร็วและต่ืนแต่เช้า  
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ภาพที่ 4.9: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมทํางานบ้าน บริเวณส่วนเก็บล้าง 
 

                 
        
                     การน่ังเก็บล้าง                                      การยืนเก็บล้าง 
 

จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรม ทํางานบ้าน 
บริเวณพ้ืนที่ครัว (ร้อยละ 2.99) ในช่วงเวลาเช้า (ร้อยละ 56.59) ช่วงเวลากลางวัน (รอ้ยละ 48.50)  
ช่วงเวลาเย็น (ร้อยละ 30.54) ระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมเฉลี่ย 37.50 นาที   

จากการสังเกตและสัมภาษณล์ักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมบริเวณส่วนเก็บล้างของ
ผู้สูงอายุ ลักษณะพฤติกรรมมี 2 แบบ คือ การน่ังเก็บล้างกับการยืนเก็บล้าง พบว่าลักษณะพฤติกรรม
ในแบบน่ังล้างจะน่ังล้างในบริเวณพ้ืนโล่ง สามารถเคลื่อนย้ายได้จะเป็นบริเวณด้านนอกตัวบ้านหรือ
บริเวณท่ีใกล้กบับริเวณครัว เน่ืองจากสะดวกในการหยิบใช้ ส่วนพฤติกรรมยืนล้างมักพบในบริเวณครัว  
จะอยู่ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน   
 
ภาพที่ 4.10: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมการประกอบอาหาร  
 

                    
 
                         การน่ังประกอบอาหาร (เตาถ่าน)                 การยืนประกอบอาหาร (เตาแก๊ส) 
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 จากการสังเกตและสัมภาษณล์ักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการประกอบอาหารของ
ผู้สูงอายุ ลักษณะพฤติกรรมมี 2 แบบ คือ การน่ังกับการยืนประกอบอาหาร พบว่าจะประกอบอาหาร
รับประทานกันเอง ลักษณะพฤติกรรมในการประกอบอาหารแบบน่ัง จะเป็นเตาถ่าน มักจะอยู่บริเวณ
ด้านนอกตัวบ้าน ส่วนพฤติกรรมการประกอบอาหารแบบยืนจะเป็นเตาแก๊สแบบปิกนิก ซึ่งจะอยู่ภาย 
ในบ้านบริเวณครัว หรือบางหลังมีเตาทั้งสองแบบเผื่อกรณีแก๊สหมด เตาถ่านจะพบในบ้านที่มีการทํา
ค้าขาย 
 
ภาพที่ 4.11: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมการซักลา้ง 
 

             
 
                     การน่ังซักลา้ง (ซักมือ)                        การน่ังซักลา้ง (เคร่ืองซักผา้) 

 
จากการสังเกตและสัมภาษณล์ักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมซักล้างของผู้สูงอายุ 

ลักษณะพฤติกรรมมี 2 แบบ คือ การน่ังกับการยืนซักล้าง พบว่าลักษณะพฤติกรรมในการซักล้างแบบ
น่ัง มักจะอยู่บริเวณด้านนอกตัวบ้าน บริเวณเปิดโล่ง ส่วนพฤติกรรมการซักล้างแบบยืนสําหรับบ้านที่มี
เคร่ืองอํานวยความสะดวกเคร่ืองซักผ้า มักจะอยู่ในบริเวณบ้านหรือบ้านด้านนอกตัวบ้าน  
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ภาพที่ 4.12: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมเลี้ยงหลาน 
 
 

 
 
 

จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมเลี้ยงหลานใน
ที่พักอาศัย บริเวณบ้าน (ร้อยละ 24.55) ในช่วงเวลาเย็น (ร้อยละ 42.51) ระยะเวลาในการประกอบ
กิจกรรมเฉลี่ย 51.34 นาท ีจากการสังเกตและสัมภาษณ์ลกัษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมเลี้ยง
หลานของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุจะมีหน้าที่เลี้ยงหลานเน่ืองจากลูก ๆ ออกไปทํางานนอกบ้าน      
ถ้าเป็นเด็กโตที่ไปโรงเรียน ช่วงบ่ายผู้สูงอายุจะมีหน้าที่เดินไปรับหลานตอนเลิกเรียนและช่วยดูแลเด็ก
ในช่วงเวลาเย็น  
 
ภาพที่ 4.13: ลักษณะพฤติกรรมการทํากิจกรรมทํางานบ้าน 
 
 

                 
                     

กวาดบ้าน/ถูบ้าน                   จ่ายตลาด 
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 จากการสังเกตและสัมภาษณล์ักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมทํางานบ้านของผู้สูงอายุ 
พบว่าผู้สูงอายุผู้หญิงจะทํางานบ้านในช่วงเวลาเช้า ไปจ่ายตลาด และทํางานเป็นงานอดิเรก เน่ืองจาก
อยู่บ้านเฉย ๆ ทําแก้เหงา 
ภาพที่ 4.14: ลักษณะพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ  

 

               
 
  
 จากการสังเกตและสัมภาษณล์ักษณะพฤติกรรมในการเดินของผู้สูงอายุ ลักษณะพฤติกรรมมี 
2 แบบ คือ สามารถเดินด้วยตัวเองได้ กับไม่สามารถเดินเองได้ต้องมีคนดูแล พบว่าลักษณะพฤติกรรม
การเดินส่วนใหญ่จะไม่สามารถเดินในระยะไกล ๆ ได้ เน่ืองจากจะปวดขาและบางคนอาจจะมีโรค
ประจําตัว ระยะเวลาในการเดินทางไปจุดหมายปลายทางอาจจะใช้เวลานานขึ้น เพราะจะมีแวะ     
น่ังพักบ้างเป็นระยะ ๆ โดยจะก้าวเท้าเดินได้ก้าวสั้น ๆ หรอืบางคนอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยทรงตัวใน
การเดิน ถ้าผู้สงูอายุที่มีอายุมากหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินเองได้ก็จะต้องใช้รถเข็นและมีคนดูแลใน
การเดินทาง  
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 กรณีศึกษาที่ 1  
 แบบสํารวจสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ลักษณะห้องแถวไม้ 2 ช้ัน 
 ผู้สูงอายุ      86 ปี 
 นํ้าหนัก      150 ซม. นํ้าหนัก 43 กก. 
 เพศ      หญิง 
 สถานภาพ     แต่งงาน  
 จํานวนสมาชิก     3 คน 
 โรคประจําตัว     ไม่ม ีแต่เคยหกล้ม 2-3 ครั้ง ภายในบ้าน บริเวณท่ีน่ังเล่นและที่นอ
 กิจกรรม      กิจวัตรประจําวัน 0.60 น. ต่ืนนอน รับประทานอาหาร นอนดูทีวี และ     
      นอนพักผ่อน รับประทานอาหารบริเวณท่ีน่ังดูทีวี ทานอาหารสามารถ

     ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วงบ่าย รับประทานอาหาร นอนดูทีวี และนอน
     พักผ่อนหลบั ๆ ต่ืน ๆ สลบักัน 19.00 น. เข้านอน 

 พฤติกรรม     น่ังดูทีวีและนอน ไม่สามารถเดินไปไหนเองได้ ไม่สามารถเข้าห้องนํ้าเอง
       ได้ ต้องมีคนคอยดูแลเนื่องจากเคยหกล้ม 2-3 ครั้ง ภายในบ้าน บริเวณ
       ที่น่ังเล่นและที่นอน สภาพจิตใจมีเหงาบ้าง มีเพ่ือนบ้านมาคุยด้วยเป็น
       บางครั้ง 
 สภาพแวดล้อม       เป็นห้องแถวไม้ 2 ช้ัน บริเวณด้านหน้าเป็นร้านตัดผม มีพ้ืนต่างระดับ             
 ที่พักอาศัย            บริเวณด้านหลังที่ต่อเติมเป็นครัวและเก็บของห้องนํ้าอยู่ในส่วนด้านหลัง
       แยกเป็น 2 ห้องเป็นห้องอาบน้ํากับห้องนํ้า ส่วนช้ัน 2 เป็นห้องพระ และ
       ห้องนอนซึง่มีพ้ืนต่างระดับลงไปที่ห้องนอน 
 ปัญหาที่พบ     ลักษณะทางเดินภายในบ้านแคบและมืด ระดับบันไดที่ไปครัวมีระดับที่
       สูง ห้องนํ้ามีพ้ืนย่ืนออกมาและธรณีประตูสูงและประตูห้องนํ้าเปิด 
       ออกมาด้านนอกอาจจะต้องใช้แรงเยอะและอาจกระชนได้ช้ัน 2  
       สามารถข้ึนไดทีละคนเน่ืองจากไม้เก่าเริ่มผุพัง บันไดขึ้นช้ัน 2 แคบและ
       ขั้นบันไดเลก็ ภายในห้องนํ้าไม่มีราวจับและทางลงห้องนอนมีบันไดแต่
       ไม่มีราวจับเสี่ยงต่อการหกล้ม 
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ภาพที่ 4.15: ผังบริเวณ (กรณีศึกษาที่ 1 หอ้งแถวไม้ 2 ช้ัน)  
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ภาพที่ 4.16: แปลนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 1 หอ้งแถวไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.17: แสดงความสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ ในการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุ  
       (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากความสัมพันธ์ในการใช้พ้ืนที่ของผู้สูงอายุ ลักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมประจําวัน
ของผู้สูงอายุ จะใช้พ้ืนที่บริเวณบริเวณน่ังเล่น/ นอนเล่น ดูทีวีและรับประทานอาหาร/ ขับถ่าย        
ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน เน่ืองจากผู้สูงอายุไม่สามารถเดินไปไหนเองได้ ไม่สามารถเดินไปเข้าห้องนํ้าเอง
ได้ ต้องมีคนคอยดูแลเนื่องจากเคยหกล้ม 2-3 ครั้ง ภายในบริเวณทางเดินไปบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นภายใน
บ้าน ความสัมพันธ์ในส่วนห้องพระ อยู่บนช้ัน 2 เน่ืองจากผู้สูงอายุไม่สามารถเดินขึ้นไปได้ จะไหว้จาก
บริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นด้านลางและให้ลูกหลานเอาขึ้นไปวางแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณพ้ืนที่

ห้องนํ้า 

ห้องครัว 

บริเวณรับประทานอาหาร

ห้องพระ 

บริเวณหน้าบ้าน

ห้องนอน/น่ังเล่น/
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ภาพที่ 4.18: ลักษณะสภาพแวดล้อมด้านหน้าของบ้าน (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 

      
 
 

บริเวณด้านของห้องแถวไม้ 2 ช้ัน มีลักษณะเป็นไม้ทั้งหลัง อดีตเคยเป็นร้านตัดผมและยังคง
เก็บรักษาบ้านในรูปแบบเดิมเอาไว้ บริเวณทางเข้าบ้านจะเป็นพ้ืนไม้เช้ือมต่อกับทางเดินด้านนอกซึ่ง
พ้ืนไม้เรียบไม่เสมอกันและต่างระดับกันบางส่วน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผูสู้งอายุสะดุดล้มได้ 
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ภาพที่ 4.19: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดินด้านหน้าและบริเวณด้านข้างของบ้าน 
       (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 
 

       
 

 
 
 

 สภาพแวดล้อมภายนอก มีบริเวณลานไม้ด้านหน้าห้องแถวไม้ 2 ช้ัน เป็นลานไม้โล่ง ๆ มีที่
น่ังเล่นริมคลอง มีท่าเรือเล็ก ๆ บริเวณทางเดินหลักเป็นทางแคบ สําหรับคนเดิน และมอเตอร์ไซค์ว่ิง
ผ่านได้ ปัญหาที่พบ บริเวณทางเดินที่แคบและมีท่อนํ้าที่ใหญ่ยาวตลอดทางค่ันทางเดินไปบริเวณลาน
โล่ง อาจเป็นอุปสรรคสําหรับผู้สูงอายุที่จะก้าวข้ามได้ ส่วนบริเวณท่ีน่ังเล่นริมคลองมีท่าเรือ มีขั้นบันได
ไม่มีราวจับ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสําหรับผู้สูงอายุที่จะเดินทาง ทางเรือได้  
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ภาพที่ 4.20: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดินด้านหน้าและบริเวณด้านข้างของบ้าน 
       ช่วงเวลากลางคืน (กรณีศึกษาที่ 1 หอ้งแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 

 

               
 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก ช่วงเวลากลางคืน มีบริเวณลานไม้ด้านหน้าห้องแถวไม้ 2 บริเวณ
ทางเดินหลักแนทางแคบ ๆ สําหรับคนเดิน และมอเตอร์ไซค์ว่ิงผ่านได้ ปัญหาที่พบ บริเวณทางเดิน
ด้านนอก เวลากลางคืน มีแสงสว่างน้อย มีสิ่งกีดขวางหรือมองเห็นไม่ชัดเจนตามทางเดิน  
 
ภาพที่ 4.21: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณทางเข้าบ้าน  
      (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 

            
 
 

 สภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณด้านหน้าบ้านซึ่งเป็นร้านตัดผม ยังเก็บรักษาอุปกรณ์ตัดผม
และของสะสมเก่าไว้อยู่เป็นจํานวนมาก มีทัง้ตู้โชว์ และวางโชว์ด้านนอก ปัญหาที่พบ ทาํให้ทางเดิน
แคบลงและมีของโชว์วางอยู่รอบ ๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผูสู้งอายุสะดุดล้มได้  
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ภาพที่ 4.22: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณท่ีนอน (กรณีศกึษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 

 

                       
 
    

 
 

 
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณท่ีนอนของผู้สูงอายุ จะอยู่บริเวณด้านล่างของบ้านและอยู่

ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้บริเวณหลงับ้าน เน่ืองจากจะได้สะดวกและอยู่ใกลผู้้ดูแล 
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ภาพที่ 4.23: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณท่ีนอนเล่น/ ดูโทรทัศน์/ รับประทานอาหาร  
      (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 

       
 
 
ภาพที่ 4.24: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณซักล้าง/ เก็บของ  
       (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.25: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องครัว (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน)	
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ภาพที่ 4.26: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องนํ้า (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 

 

 
 
                        

               
 
ภาพที่ 4.27: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องอาบนํ้า  
       (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.28: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณหลังบ้าน (กรณีศึกษาที่ 1 หอ้งแถวไม้ 2 ช้ัน) 
 
 

           
 
 
ภาพที่ 4.29: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณทางข้ึนบันได  
       (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.30: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องพระ (กรณีศึกษาที่ 1 หอ้งแถวไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.31: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณห้องนอนช้ัน 2  
       (กรณีศึกษาที่ 1 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน) 
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 กรณีศึกษาที่ 2 
 แบบสํารวจสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ลักษณะบ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง 
 ผู้สูงอายุ      61 ปี 
 นํ้าหนัก      156 ซม. นํ้าหนัก 65 กก. 
 เพศ      หญิง 
 สถานภาพ     แต่งงาน  
 จํานวนสมาชิก     7 คน 
 โรคประจําตัว     โรคเบาหวาน 
 กิจกรรม      ช่วงเช้าทํางานบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ซกัผ้าช่วงบ่ายออกมานั่งเล่นนอก

      บ้านหรือมาคุยกับเพ่ือนบ้าน เน่ืองจากแดดส่องบ้านบ่าย 3 โมงกว่า ๆ 
      เดินไปรับหลานที่โรงเรียน ช่วงเย็นดูทีวีบริเวณท่ีน่ังเล่น เลี้ยงหลานเข้า
      นอน 3 ทุ่ม 

 สภาพแวดล้อม     บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง จํานวน 3 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า 1 ห้องอาบนํ้ามี
       พ้ืน 
 ที่พักอาศัย       ต่างระดับช่วงทางเข้าบ้าน, ห้องนํ้า และลานซักล้าง หอ้งนํ้าเป็นโถส้วม 
           ซมึคอห่าน  
          ปัญหาที่พบ     ทางเดินข้ามสะพานและทางเข้าบ้านพ้ืนไม้เรียบไม่เสมอกัน ช่วงเวลา

    กลางคืนมืด ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีราวจับภายในบ้านทางเดินมีพ้ืนต่างระดับ
    และพื้นไม้ไม่เรียบเสมอกันบริเวณพ้ืนที่บางส่วนปูเสื่อนํ้ามัน ทางเดินไป
    ห้องนํ้าค่อนข้างแคบเน่ืองจากมีของวางอยู่เยอะ และมพ้ืีนต่างระดับ   
    หลายจุด ภายในห้องนํ้าค่อนข้างมืด ไม่มีราวจับในส่วนห้องนํ้า บริเวณ
    ชานซักล้างมีขนาดพ้ืนที่เล็กเกินไปสําหรับการใช้สอย 
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ภาพที่ 4.32: ผังบริเวณ (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.33: แปลนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.34: แสดงความสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ ในการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุ  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากความสัมพันธ์ในการใช้พ้ืนที่ของผู้สูงอายุ เป็นบ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง ภายในบ้านมี 
หลากหลายวัย ซึ่งมีทั้งคนวัยทํางาน ผู้สูงอายุและเด็ก ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
ลักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมประจาํวันของผู้สูงอายุ จะใช้พ้ืนที่บริเวณน่ังเล่น/ นอนเล่น  
ดูทีวี จะนอนบนพ้ืนบ้านและทํางานบ้าน กวาดบ้านถูกบ้าน ซักผ้า ล้างจาน ทํากับข้าว ในพ้ืนที ่
บริเวณเดียวกัน เวลาว่างก็เย็บผ้า เป็นงานรายได้พิเศษและงานอดิเรก ช่วงเวลาตอนบ่ายออกมา 
ใช้พ้ืนที่บริเวณนอกบ้าน เน่ืองจากแดดส่อง เพราะภายในบ้านจะร้อน จะออกมาน่ังเล่น/ นอนเล่น 
หรือเดินมาคุยกับเพ่ือนบ้านในระแวกน้ัน จะปูเสื่อบนพ้ืนหรือมานั่งม้าน่ังริมทางเดินบ้าง  
 
ภาพที่ 4.35: ลักษณะสภาพแวดล้อมด้านหน้าของบ้าน (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

           

บริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น/ดู

ห้องนํ้า 

บริเวณแต่งตัว

บริเวณเตรียมอาหาร

บริเวณทําอาหาร 

บริเวณหน้าบ้าน

ห้องนอน

บริเวณซักล้าง 
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ภาพที่ 4.36: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ทางเดินเข้าบ้าน ช่วงเวลากลางคืน  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.37: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ทางเดินเข้าบ้าน  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.38: ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณทางเข้า (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

 

      
 
 
ภาพที่ 4.39: ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณทางเข้า/ เก็บของ  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.40: ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณทางเข้าห้องนํ้า (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

           
 
 
ภาพที่ 4.41: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในห้องนํ้า (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.42: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น/ ดูโทรทัศน์  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

         
 
 

ภาพที่ 4.43: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่ทํางานบ้าน 
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

           
 
ภาพที่ 4.44: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่ระเบียงชานบ้าน  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.45: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณพ้ืนที่ครัว  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.46: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณห้องนอน 1  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.47: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบ้านบริเวณห้องนอน 2  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

      
 
 
ภาพที่ 4.48: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน บริเวณที่น่ังเล่น  
       (กรณีศึกษาที่ 2 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

     
 
 

 ช่วงเวลาบ่ายจนถึงเย็น ผู้สูงอายุจะใช้พ้ืนที่ทางเดินเป็นที่น่ังเล่น เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่แสงแดด
ส่องไม่ค่อยถึง จึงใช้เป็นพ้ืนที่น้ีเป็นที่น่ังเล่นเป็นประจํา 
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 กรณีศึกษาที่ 3 
 แบบสํารวจสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ลักษณะบ้าน 2 ช้ัน ปูน+ไม ้
 ผู้สูงอายุ        76 ปี 
 นํ้าหนัก        155 ซม. นํ้าหนัก 70 กก. 
 เพศ        หญิง 
 สถานภาพ       แต่งงาน  
 จํานวนสมาชิก       6 คน 
 โรคประจําตัว       พิการ (เดินไม่ได้ เน่ืองจากล้ม) ความดัน, ตาต้อกระจก 
 กิจกรรม        ช่วงเช้าเข้าครัว ทํากับข้าวช่วงบ่ายนั่งเฉย ๆ นั่งๆนอน ๆ เตรียมของใน
         ครัว ช่วงเย็น ๆ มีเพ่ือนบ้านมาน่ังคุยบ้าง เลี้ยงหลาน เข้านอน 1 ทุม่  
 สภาพแวดล้อม       บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง จํานวน 3 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า 1 ห้องอาบนํ้า 
 ที่พักอาศัย            มีพ้ืนต่างระดับช่วงทางเข้าบ้าน, ห้องนํ้า และชานซักล้าง ห้องน้ําเป็น
         โถส้วมซมึคอห่าน        
          ปัญหาที่พบ       ทางเดินข้ามสะพานและทางเข้าบ้านพ้ืนไม้เรียบไม่เสมอกัน ช่วงเวลา

       กลางคืนมืด ไม่มแีสงสว่าง ไม่มีราวจับ ภายในบ้านทางเดินมีพ้ืนต่าง
       ระดับและพ้ืนไม้ ไม่เรียบเสมอกัน บริเวณพ้ืนที่บางส่วนปูเสื่อนํ้ามัน  
       ทางเดินไปห้องนํ้าค่อนข้างแคบ เน่ืองจากมีของวางอยู่เยอะ และมพ้ืีน
       ต่างระดับ ภายในห้องนํ้าค่อยข้างมืดไม่มีราวจับ  
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ภาพที่ 4.49: ผังบริเวณ บ้าน 2 ช้ัน (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
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ภาพที่ 4.50: แปลนบ้าน 2 ช้ัน (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้)	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 
ภาพที่ 4.51: แสดงความสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ ในการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุ  
       (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากความสัมพันธ์ในการใช้พ้ืนที่ของผู้สูงอายุ เป็นบ้านของบ้าน 2 ช้ัน ช้ันล่างปูนช้ันบน   
เป็นไม้ภายในบ้านมีหลากหลายวัย ซึ่งมีทั้งคนวัยทํางาน ผู้สูงอายุ, เด็กและสัตว์เลี้ยง เช่น แมว       
ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ลกัษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุ
เน่ืองจากผู้สูงอายุมีทั้งเดินได้และเดินไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อการใช้พ้ืนที่ ที่ไม่เอ้ืออํานวยความสะดวก    
คุณยายเดินไม่สามารถเดินเองได้เน่ืองจากล้ม จะน่ังกับพ้ืนได้เวลาไปไหนค่อนข้างละลําบาก จะต้องใช้
มือคล้ําพ้ืนเพ่ือไถตัวไปข้างหน้าจะชนสิ่งของทุกครั้ง ซึ่งคุณยายจะไม่ค่อยได้ไปไหน จะน่ังหรือนอนอยู่
กับท่ี เวลาว่างก็น่ังเล่นนอนเล่นบริเวณท่ีน่ังเล่นใกล ้ๆ ห้องครัว เพราะจะได้ไม่ลําบากเวลาทําอาหาร 
เน่ืองจากพ้ืนที่ใกล้กัน สิ่งของที่จําเป็นส่วนใหญ่จึงจะอยู่ในระดับที่สามารถเอื้อมหยิบถึง เช่น โทรทัศน์
ก็จะอยู่ในระดับที่สามารถเปิดปิดได้ หรือข้าวของที่จําเป็นก็จะวางกับพ้ืนบ้านเพ่ือที่จะหยิบจับสะดวก
ขึ้น เวลาว่างส่วนใหญ่จะชอบทําอาหาร ช่วงเย็น ๆ ก็มีเพ่ือนบ้านหรือหลาน ๆ มาพบปะพูดคุย   
“เวลาไม่สบายก็ต้มยาหม้อกิน แค่พออยู่พอกิน” (คุณยาย, การสื่อสารส่วนบุคคล, มีนาคม 2557) 
  
 
    
 
 

บริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น/ดู

ห้องนอน 

บริเวณห้องครัว 

บริเวณพ้ืนที่

บริเวณหน้าบ้าน

ห้องนํ้า
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ภาพที่ 4.52: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านหน้าของบ้าน บ้าน 2 ช้ัน         
       (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
 

         
 
 
ภาพที่ 4.53: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดิน  ช่วงเวลากลางคืน  
       บ้าน 2 ช้ัน (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
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ภาพที่ 4.54: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกทางเข้าบ้าน บ้าน 2 ช้ัน   
             (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 

         
 
 
ภาพที่ 4.55: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องนอน บ้าน 2 ช้ัน   
             (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
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ภาพที่ 4.56: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องทํางาน/ น่ังเล่น ดูทีวี  บ้าน 2 ช้ัน   
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
 

 

        
 
 
ภาพที่ 4.57: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องครัว บ้าน 2 ช้ัน   
           (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 

 

         
 
 

 ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ด้านล่างของบ้าน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเน่ืองจากมีโรคประจําตัว 
เวลาเดินแขนขาอ่อนแรง ทั้งยังมีของวางตามข้ันบันได จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการการหกล้ม 
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ภาพที่ 4.58: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณทางเข้าห้องน้ํา บ้าน 2 ช้ัน   
                (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
 
 

          
 

 
ภาพที่ 4.59: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณห้องนํ้า บ้าน 2 ช้ัน   
           (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 
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ภาพที่ 4.60: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณทางขึ้นบันได บ้าน 2 ช้ัน   
             (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 

 

          
 
 

ภาพที่ 4.61: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในช้ัน 2 บริเวณไหว้พระ บ้าน 2 ช้ัน   
            (กรณีศึกษาที่ 3 ช้ันล่างปูนช้ันบนเป็นไม้) 

 

     
 
 
 
 
 



126 
 
 กรณีศึกษาที่ 4 
 แบบสํารวจสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ลักษณะบ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง 
 ผู้สูงอายุ       63 ปี 
 นํ้าหนัก       168 ซม. นํ้าหนัก 78 กก. 
 เพศ       ชาย 
 สถานภาพ      แต่งงาน  
 จํานวนสมาชิก      6 คน 
 โรคประจําตัว      - 
 กิจกรรม       ทํางาน ซอ่มรถจักรยานที่บ้าน บริเวณหน้าบ้าน ช่วงเย็นจะออกไป 
        สังสรรค์กบัเพ่ือนระแวกบ้านเกือบทุกวัน  
 สภาพแวดล้อม      บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง ตัวที่พักอาศัยมี 2 ส่วน ไม่เช่ือมต่อกัน  
 ที่พักอาศัย           มจีํานวน 3 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า 1 ห้องเก็บของ บริเวณครัวกับซักลา้ง
       เป็นแบบเปิดโล่ง บริเวณทางเข้าบ้านเป็นทางลาดลง ภายในบริเวณบ้าน
       มีพ้ืนต่างระดับอยู่เป็นจํานวนมาก บันไดขึ้นห้องนอนไม่มีราวจับทั้งสอง
       ข้าง ส่วนหอ้งนํ้าอยู่นอกตัวบ้านและห่างจากตัวบ้านค่อนข้างไกล และ
       ค่อนข้างมดื ห้องนํ้าเป็นโถส้วมซมึคอห่าน   
          ปัญหาที่พบ     บริเวณทางเดินหน้าบ้านช่วงเวลากลางคืนค่อนข้างมืด มีแสงสว่างไม่

     เพียงพอภายในบริเวณบ้านทางเดินมีพ้ืนต่างระดับอยู่เป็นจํานวนมาก 
     บันไดขึ้นห้องนอนไม่มีราวจับ ห้องนํ้าอยู่ไกลจากตัวบ้านมีธรณีหน้า   
     ห้องนํ้า และบริเวณส้วมอยู่ในตําแหน่งทีสู่ง มีพ้ืนต่างระดับ และค่อย 

      ข้างมืด  
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ภาพที่ 4.62: ผังบริเวณ (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.63: แปลนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.64: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเข้าบ้าน  
      (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 
 

        
 
 
ภาพที่ 4.65: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณหน้าบ้าน  
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.66: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดิน ช่วงเวลากลางคืน 
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 
 

                
 

  
ภาพที่ 4.67: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกด้านหน้าบ้าน บริเวณพ้ืนที่ทํางาน  
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.68: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณน่ังเล่น/ นอนเล่น  
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

	
 

ภาพที่ 4.69: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางข้ึนบันได  
      (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.70: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณชานบ้าน  
      (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 
 

    
 
 
ภาพที่ 4.71: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณห้องนอน  
      (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.72: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณห้องครัว  
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
	
 

      
 
 
ภาพที่ 4.73: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณซักลา้ง (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.74: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณทางเข้าบ้าน  
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 

 

          
 
 
ภาพที่ 4.75: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณน่ังเล่น (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.76: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณพ้ืนที่เก็บของ   
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 
 

         
 
 
ภาพที่ 4.77: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณทางเดินไปทางห้องนํ้า  
      (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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ภาพที่ 4.78: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณห้องนํ้า 1  
       (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
 
 

          
 
 
ภาพที่ 4.79: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณห้องนํ้า 2  
      (กรณีศึกษาที่ 4 บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง) 
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 กรณีศึกษาที่ 5 
 แบบสํารวจสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ลักษณะบ้านไม้ 2 ช้ัน 
 ผู้สูงอายุ      79 ปี 
 นํ้าหนัก      154 ซม. นํ้าหนัก 52 กก. 
 เพศ      หญิง 
 สถานภาพ     แต่งงาน  
 จํานวนสมาชิก     5 คน 
 โรคประจําตัว     โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน    
 กิจกรรม      นอนดูทีวี ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีคนดูแล 
 สภาพแวดล้อม       บ้านไม ้2 ช้ัน จากทางเข้าหลักต้องเดินมาสุดซอย เป็นบ้านเก่าแก่อยู่ติด 
 ที่พักอาศัย          ริมนํ้าช้ันล่างมี 1 ห้องนอน 1 ห้องทํางาน 1 ห้องน่ังเล่น 1 ห้องครัว 1 
       ห้องนํ้า 1 ห้องแต่งตัว มีบริเวณครัวด้านในตัวบ้านเช่ือมต่อกับบริเวณ
       ด้านนอกกับส่วนซักล้างเป็นแบบเปิดโล่ง ช้ัน 2 มีห้องนอน 2 ห้อง 1 
       ห้องพระ 1 ห้องเก็บของบันไดขึ้น ช้ันบนมี 2 ฝั่ง อีกฝั่งมีราวจับบันได
       และอีกฝั่งไม่มีราวจับบันได ส่วนห้องนํ้าอยู่นอกตัวบ้าน  
         ปัญหาที่พบ     บริเวณทางเดินเข้าในซอยมีพ้ืนต่างระดับ บริเวณหน้าบ้านมีพ้ืนต่าง   

     ระดับทางเข้าบ้านมีพ้ืนต่างระดับ ความสูงของขั้นบันไดท้ังสองฝั่งมีความ
     สูงไม่เท่ากันและมีสิ่งของวางตามขั้นบันได ในบ้านอีกฝั่งไม่มีราวจับ    
     บันได ทางเข้าห้องครัวมีบันไดขึ้น และประตูบานเลื่อนซึ่งเลื่อนค่อนข้าง
     ยาก ห้องนํ้าอยู่ด้านนอกตัวบ้าน 
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ภาพที่ 4.80: ผังบริเวณ (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.81: แปลนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.82: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณทางเดิน (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.83: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านหน้าบ้าน (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม ้2 ช้ัน) 
 
 

 
      

 
ภาพที่ 4.84: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก ทางเข้าด้านหน้าบ้าน (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.85: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณห้องนํ้า (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
 

 

        
 
ภาพที่ 4.86: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณซักล้าง (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.87: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณทางเข้าบ้าน (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.88: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณทางข้ึนบันได (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
 

        
 
ภาพที่ 4.89: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณทางห้องครัว (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
 

           
 
 

ภาพที่ 4.90: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น (กรณีศกึษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
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ภาพที่ 4.91: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก บริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น (หลังบ้าน)  
       (กรณีศึกษาที่ 5 บ้านไม้ 2 ช้ัน) 
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 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัย 
 
ภาพที่ 4.92: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยช่วงเวลากลางวัน บริเวณบ้านที่ต้องเดิน 
       ข้ามสะพาน 
 

         
 
 

ภาพที่ 4.93: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยภายในชุมชน ช่วงเวลากลางคืน  
       บริเวณสะพานข้าม 
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ภาพที่ 4.94: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยภายในที่พักอาศัย ช่วงเวลากลางวัน  
       บริเวณทางเดินเข้าบ้าน 
 

     
 
 
ภาพที่ 4.95: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยภายในที่พักอาศัย ช่วงเวลากลางคืน  
       บริเวณทางเดินเข้าบ้าน 
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ภาพที่ 4.96: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยช่วงเวลากลางวัน บริเวณทางเดิน 
 

 

            
 

 
 

 
 ทางเดินช่วงเวลากลางวันจะมีการสัญจรตลอดเวลา ทั้งนักเรียนนักศึกษาและคนทั่วไปภายใน
ที่พักอาศัยตลอดจนรถจักรยานยนต์และสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว ลักษณะทางเดินทึ่แคบต้องคอย
หลีกทาง และมีพ้ืนที่ต่างระดับเยอะ ต้องใช้ความระมัดระวัง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มได้ 
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ภาพที่ 4.97: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยช่วงเวลากลางคืน บริเวณทางเดิน 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่อยู่อาศัยช่วงเวลากลางคืน บริเวณทางเดินมืดมาก       
แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการมองเห็น ช่วงระยะเสาไฟต้ังอยู่ห่างกันมาก  
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ภาพที่ 4.98: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยช่วงเวลากลางวัน บริเวณท่าริมนํ้า 
 

         
 
 

ภาพที่ 4.99: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยช่วงเวลากลางวัน บริเวณตลาด 
 

      
 
 

 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่อยู่อาศัย บริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม บริเวณช่วง
ทางเดินซึ่งมีทั้งทางต่างระดับและขั้นบันได, พ้ืนตามทางเรียบเรียบไม่เสมอกันและมีสิ่งกีดขวาง สิ่งของ
วางตามทางเดิน 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษาชุมชนหัวตะเข้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ  
 2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกท่ีอยู่อาศัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุ    
 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการหกล้มของผู้สูงอายุ                                                              
 4) เสนอปัจจัยลดความเสี่ยงต่อการหกล้มภายในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกต สํารวจเพ่ือเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล  
 กลุ่มประชากรที่ทําการศึกษา คือ ผูสู้งอายุอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหัวตะเข้  
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ในปัจจุบันมีผูสู้งอายุอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ช่วงเวลาที่
ทําการเก็บข้อมูล พบว่ามีจํานวนผู้สูงอายุตามทะเบียนบ้าน มีทั้งหมด 167 คน จึงทําการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 167 คนและสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 5 หลัง 
จากการศึกษาสามารถจําแนกหัวข้อดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลจากการศึกษา 
 5.1.1 ปัจจัยทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการรับประทานยา จํานวน     
96 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.49) ทางด้านร่างกาย มีปัญหาด้านสายตาการมองเห็นไม่ชัดเจน จํานวน 
96 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.49) รองลงมาพบว่ามีปัญหาด้านการทรงตัว/ การเดิน จํานวน 95 คน    
(คิดเป็นร้อยละ 56.89) พบว่าผู้สูงอายุจะหกล้มจากสาเหตุแขนขาอ่อนแรง รองลงมา คือ การลื่นล้ม 
ด้านกิจกรรมการออกกําลังกายพบว่าผู้สูงอายุไม่ได้ออกกกําลังกาย รองลงมาออกกําลังกาย ช่วงเวลา
ในการออกกําลังกายเป็นช่วงเวลาเช้า การทํากิจกรรมของผู้สูงอายุ จากพฤติกรรมการทํากิจกรรม
ประจําวันของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุทํากิจกรรมการน่ังเล่น/ นอนเล่นในช่วงเวลาเย็นมากที่สุด 
จํานวน 142 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.03) โดยทํากิจกรรมบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นมากท่ีสุดจํานวน 112 คน 
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(คิดเป็นร้อยละ 67.07) และใช้เวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย 46.88 นาทีทํากิจกรรมดูโทรทัศน์
ช่วงเวลาเย็นมากที่สุด จํานวน 77 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.11) โดยทํากิจกรรมบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่น 
มากที่สุดจํานวน 83 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.70) และใช้เวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย 37.12 นาท ี   
ทํากิจกรรมทํางานบ้าน/ งานอดิเรกในช่วงเวลาเช้ามากที่สุด จํานวน 94 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.29) 
โดยทํากิจกรรมบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นมากที่สดุจํานวน 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.52) และใช้เวลาในการ
ทํากิจกรรมเฉลี่ย 37.50 นาที ทํากิจกรรมเลี้ยงหลานในช่วงเวลาเย็นมากที่สุด จํานวน 71 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 42.51) โดยทํากิจกรรมบริเวณบ้านส่วนพ้ืนที่น่ังเล่นมากที่สุดจํานวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 
24.55) และใช้เวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย 51.34 นาท ีทาํกิจกรรมพบปะ/ พูดคุยกับเพ่ือนบ้านใน
ช่วงเวลาเย็นมากที่สุด จํานวน 106 คน (คดิเป็นร้อยละ 63.47) โดยทํากิจกรรมบริเวณหน้าบ้าน   
มากที่สุดจํานวน 80 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.90) และใช้เวลาในการทํากิจกรรมเฉลี่ย 46.88 นาท ี     
ทํากิจกรรมออกกําลังกายในช่วงเวลาเช้ามากที่สุด จํานวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.59) โดยทํา
กิจกรรมบริเวณพ้ืนที่สวนภายในบ้านมากท่ีสุดจํานวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.78) 

5.1.2 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วน
ใหญท่ี่พักอาศัยเป็นลักษณะบ้านไม้ 2 ช้ัน จํานวน 45 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.95) รองลงมา ได้แก่ 
บ้านไม้ช้ันเดียว จํานวน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.95) ลกัษณะประตูบ้านจะ มีขอบประตูหรือพ้ืน
ต่างระดับ จํานวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.68) มลีักษณะพ้ืนแบบพ้ืนไม้ จํานวน 99 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 59.28) นอกจากนี้ยังพบว่าที่พักอาศัยมีราวบันได 1 ข้าง จํานวน 76 คน (คิดเป็นร้อยละ 
45.51) รองลงมา ได้แก่ มรีาวบันได 1 ข้าง อีกด้านเป็นผนัง จํานวน 72 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.11) 
ไม่มีการเก็บของไว้ตามช้ันบันได จํานวน 148 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.62) พบว่าในขณะที่หกล้มจะ
เกิดขณะก้าวขึ้นหรือลงพ้ืนที่ต่างระดับ และขณะก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง จํานวน 20 คน (คดิเป็นร้อยละ 
25.97) รองลงมา ได้แก่ ขณะลุกจากเก้าอ้ี จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.18)  
 5.1.3 ปัจจัยเสีย่งที่ทําให้ผู้สูงอายุหกล้ม ปัจจัยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ จากการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (61.68%) มีช่วงอายุระหว่าง 60-65 ปี (คิดเป็น
ร้อยละ 46.71) รองลงมาช่วงอายุ 66-70 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุมากข้ึนสัดส่วนก็ลดลงตามลําดับ      
ด้านสถานภาพ พบว่าอยู่ในสถานภาพแต่งงาน (คิดเป็นร้อยละ 58.68) รองลงมาเป็นสถานภาพม่าย 
ด้านสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่มโีรคประจําตัว คือ มีโรคความดันโลหิตสูง (คดิเป็นร้อยละ 52.69) 
 สถานที่ภายในบ้านที่เคยหกลม้ พบว่าผู้สูงอายุหกล้มบริเวณชาน/ ระเบียง/ ช้ันลอย จํานวน 
20 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.97) รองลงมา ได้แก่ บริเวณห้องนอน จํานวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 
23.38) สําหรบัลักษณะภายในห้องนํ้า พบว่ามีห้องนํ้าเป็นแบบส้วมคอห่าน จํานวน 91 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 54.49) ไม่มีราวจับในห้องนํ้า จํานวน 166 คน (คดิเป็นร้อยละ 99.40) และพืน้ห้องน้ํามี
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ลักษณะแบบกระเบ้ืองพ้ืนผิวลื่น จํานวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.86) ผู้สูงอายุมีลักษณะการ
อาบนํ้าแบบยืนอาบนํ้า จํานวน 114 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.26) รองลงมา ได้แก่ นอนอาบนํ้า จํานวน 
51 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.54) พบว่าท่ีพักอาศัยไม่มีพรมเช็ดเท้า จํานวน 163 คน (คดิเป็นร้อยละ 
97.60) และผูสู้งอายุใส่รองเท้าแตะเป็นประจํา จํานวน 163 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.60) แสงสว่างใน
ที่พักอาศัย พบว่าภายในที่พักอาศัยสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน จาํนวน 151 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 90.42) สําหรับสถานที่ภายนอกบ้านที่เคยหกล้ม พบว่าผู้สูงอายุหกล้มบริเวณทางเดิน จํานวน   
49 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.64) รองลงมา ได้แก่ บริเวณข้ึนหรือลงบันได จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 18.18) แสงสว่างภายนอกที่พักอาศัย พบว่าภายนอกท่ีพักอาศัยสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ชัดเจนเช่นกัน จํานวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.86) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้สูงอายุ จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างด้านการประกอบอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
(คิดเป็นร้อยละ 65.87) จะมแีหล่งรายได้มาจากลูกหลาน (คิดเป็นร้อยละ 58.08) รองลงมา คือ  
หารายได้เองจํานวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.34)  
  
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
 5.2.1 ปัจจัยทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าทางด้านร่างกายมีปัญหาทางด้านสายตา
มองเห็นไม่ชัดเจน การศึกษาใช้แผ่นป้ายสเนลเลน (Snellen Chart) ที่ย่อขนาดครึ่งนึงจากแผ่นจริงใน
ระยะ 3 เมตร ซึ่งไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ชัดเจน ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ลัดดา เถียมวงศ์  
และจอม สุวรรณโณ (2557) และผูสู้งอายุหกล้มจากสาเหตุแขนขาอ่อนแรง อาจมีการรับประทานยา 
เน่ืองจากมีโรคประจําตัว ผู้สูงอายุที่รับประทานยาความดันโลหิต อาจทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตตํ่า
อาจเกิดอาการร่างกายอ่อนแรง การทรงตัวไม่ดี อีกทั้งยาขับปัสสาวะทําให้ปริมาณนํ้าและเกลือแร่ไม่
สมดุล อาจเกิดอาการร่างกายอ่อนแรง การทรงตัวไม่ดีมีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นงนุช วรไธสง (2551) และลดัดา เถียมวงศ์ และจอม สุวรรณโณ (2557) ที่พบว่าการ
รับประทานยาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการหกล้มของผูส้งูอายุ เน่ืองจากต้องรับประทานยาหลาย
ชนิด ซึ่งฤทธ์ิของยาส่งผลข้างเคียง เช่น หน้ามืด มึนงง เป็นต้น ทางด้านจิตใจพบว่ามีจิตใจแจ่มใส 
อารมณ์ดี เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในชุมชนที่มีสมาชิกในครอบครัวดูแลและมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่
แบบเรียบง่ายมีการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนและการพ่ึงพาช่วยตัวเองได้ ทําให้ผูสู้งอายุรู้สึกได้รับ
ความเคารพนับถือ ความรู้สกึมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิลันธนา วสุรัตน์ 
(2551) ลักษณะกิจกรรมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    1) กิจกรรมข้ันพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเดิน การอาบนํ้า การนั่ง การนอน    
การกิน เป็นต้น กิจกรรมการนอนหลับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
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ซึ่งการนอนหลบัจะลดน้อยลงตามอายุที่เพ่ิมมากข้ึน การนอนหลับไม่สามารถหลับลึกและหลับไม่สนิท
จะต่ืนช่วงดึกบ่อยคร้ังและหลบัได้ไม่นานทําให้อาจทําให้ต่ืนเช้าขึ้นกว่าเดิมเพราะอาจนอนต่อไม่หลับ 
ต่ืนมาอาจทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งส่งผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ทั้งทางร่างกายและจิตใจของ    
ผู้สูงอายุด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชลี ชุ่มบัวทอง และคณะ (2558) ที่พบว่าจะ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน คือ หลับได้ยาก หลับลกึน้อยลงและมกีารต่ืนง่าย ทําให้ต้องนอนกลางวันเพ่ิมขึ้น 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการอาบนํ้าแบบยืน วิธีการแบบตักนํ้าอาบ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมที่เสียงต่อการ
หกล้มเน่ืองจากจะต้องเอ้ือมมือหยิบ อาจเสียการทรงตัวได้ ปัญหาด้านการเดิน การทรงตัว ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ลดัดา เถียมวงศ์ และจอม สุวรรณโณ (2557) ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนไหวของสะโพกในการรับนํ้าหนักของขาในการเดินของหญิงและชายแตกต่างกัน ผู้หญิงจะมี
ท่าเดินลักษณะคล้ายเป็ด ฐานเดินแคบ ส่วนผู้ชายท่าเดินจะมีฐานกว้างกว่าและระยะก้าวสั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ลดัดา เถียมวงศ์ และจอม สุวรรณโณ (2557) การน่ัง เน่ืองจากภาวะแขน
ขาอ่อนแรงทําให้การเคลื่อนไหวช้าลง ไม่สามารถที่จะเดินในระยะไกล ๆ ได้ ระหว่างเดินจะต้องแวะ
พักระหว่างทาง ถึงจามารถเดินทางต่อไปถึงจุดหมายปลายทางได้ การลุกน่ังทั้งจากการน่ังพ้ืนหรือ
เก้าอ้ีเป็นอีกปัจจัยที่ทําใหผู้้สงูอายุหกล้มได้ พบว่าสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยจะบ้านไม้ส่วนใหญ่
เน่ืองจากเป็นชุมชนเก่าแก่อาศัยอยู่มานาน ยังคงลักษณะสภาพเดิมของที่พักอาศัย และยังพบว่า
ผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมการน่ังกับพ้ืนมากกว่าเก้าอ้ี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เคยชิน แต่ก็ไม่สามารถน่ัง  
นาน ๆ ได้ จะนั่งได้เพียงระยะสั้น ๆ ก็เกิดอาการปวดขาหรือเปลี่ยนท่าควรระมัดระวังในการเปลี่ยน
ท่า ปัญหาในการลุกน่ังในผู้สูงอายุควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการหกล้มได้ จากการท่ีน่ังกับพ้ืนที่ต้องขอเข่า ควรเปลี่ยนมานั่งเก้าอ้ีเพ่ือช่วยลดปัญหาด้านข้อเข่า 
รวมท้ังภายในห้องนํ้าควรหลีกลี่ยงการน่ังยอง ๆ ควรปรับเปลี่ยนเป็นการน่ังชักโครกแทนหรือการน่ังมี
เก้าอ้ีเสริมแทนในการลุกน่ังเพ่ือช่วยพยุงในการลุกและลดความเสี่ยงต่อการหน้ามืดเวลาลุกน่ัง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช วรไธสง (2551) ที่พบว่าทําให้มีปัญหาลุกข้ึนลําบาก ปวดข้อเข่า 
เดินไม่มั่นคง ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยและต้องใช้ยาแก้ปวด การออกกําลังกายพบว่าผู้สูงอายุไม่ได้ออก
กําลังกาย ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ ศริิพร พรพุทธษา (2542) ที่พบว่า ในกลุ่มที่เคยหกล้มมีการ
ออกกําลังไม่สม่ําเสมอ ทําให้ผู้สูงอายุมีความลําบากและขาดความมั่นใจ และมีความเช่ือว่าผู้สูงอายุ
เป็นวัยที่ควรมีการพักผ่อน  
          2) กจิกรรมทางสังคม ได้แก่ การไปทําบุญ การสังสรรค์พบปะเพ่ือนฝูง การไปตลาด เป็นต้น 
กิจกรรมทางสงัคมท่ีผู้สูงอายุทําร่วมกันสามารถใช้พ้ืนที่ร่วมกัน เช่น มีการพบปะพูดคุยกันตามบริเวณ
หน้าโรงเรียนหรือตามร้านค้าทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน ปัจจัยการหกล้มก็สง่ผลทําใหผู้้สูงอายุออกไปทํา
กิจกรรมทางสงัคมลดน้อยลงได้ เน่ืองจากเกิดภาวะการกลัวการหกล้ม ขาดความม่ันใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ลัดดา เถียมวงศ์ และจอม สุวรรณโณ (2557) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวผิด
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บกพร่องจะกลัวการหกล้ม จึงหลี  กเลี่ยงกิจกรรมที่ออกนอกบ้าน ส่วนพ้ืนที่ใช้สอยทีผูสู้งอายุใช้
ร่วมกันในการทํากิจกรรมตามร้านค้าหรือตามทางเดิน จะมีเก้าอ้ีตามร้านค้า หรือบริเวณทางเดิน
ระหว่างทางพบว่าที่น่ังหรือเก้าอ้ีจะเป็นวัสดุทําจากวัสดุภายในท้องถิ่น ซึ่งมีขนาดสูงไปหรือเต้ียไปกว่า
เกินมาตรฐาน ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2548) และพรทิพย์ เรืองธรรม (2546) บางที่ไม่มีพนักพิงหรือราว
จับตามทางเดิน ซึ่งมีพ้ืนที่ทางสัญจรทีแ่คบ เวลาสวนทางกันจะต้องคอยหลบเลี่ยงทางกัน ไตรรัตน์     
จารุทัศน์ (2548) ที่พบว่าทางเดินความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ทางเดินสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็น
สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ซึ่งผูสู้งอายุแต่ละคนมี
ลักษณะรูปร่างและพฤติกรรมไม่เหมือนกัน การลุก การเดินหรือการน่ัง ขนาดสัดส่วนและขนาดของ
เก้าอ้ีที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการหกล้มของผูสู้งอายุได้ 
 
ภาพที่ 5.1: ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัย ช่วงเวลาเย็นที่ผู้สูงอายุจะออกมาน่ังบริเวณ
     นอกบ้านหรือตามร้านค้า 
 

        

 
การทํากิจกรรมของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุทํากิจกรรมการน่ังเล่น/ นอนเล่นในช่วงเวลาเย็น

มากที่สุด โดยบริเวณพ้ืนที่ทํากิจกรรมบริเวณพ้ืนที่น่ังเล่นภายนอกบ้าน จากความสัมพันธ์พ้ืนที่น่ังเล่น
เป็นบริเวณเดียวกันทั้งภายในและภายนอกบ้าน ทํากิจกรรมทํางานบ้าน/ งานอดิเรกในช่วงเวลาเช้า 
เลี้ยงหลานในช่วงเวลาเย็นมาก ทํากิจกรรมบริเวณบ้าน     
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ภาพที่ 5.2: ปัจจัยแสดงความสัมพันธ์ภายในบ้านของผู้สูงอายุ 
 
 
 

 
  
  
 5.2.2 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ                                                         
 จากการศึกษาพบว่าลักษณะพฤติกรรมในการทํากิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ทางด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ แยกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี                                                                   
 1) สภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณท่ีหกลม้เป็นบริเวณชานบ้าน/ ระเบียง ซึ่งมีลักษณะ 
สภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยที่ลักษณะแตกต่างกันโดยกลุ่มปัจจัยเสีย่งต่อการหกล้มมีลักษณะ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบ มีราวบันได 1 ข้างมีการเก็บของไว้ตามช้ัน
บันไดหรือตามทางเดิน ลักษณะลูกต้ังลูกนอนบันไดเล็กเกินขนาดสัดส่วน มีพ้ืนต่างระดับตามทางเดิน
หรือขอบประตู ภายในห้องน้ําไม่มีราวจับในห้องนํ้า เป็นส้วมแบบคอห่านซึ่งต้องนั่งยอง ๆ พ้ืนห้องน้ํา
มีลักษณะแบบกระเบ้ืองผิวลื่น เน่ืองจากไม่มีลักษณะสภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ พ้ืนภายในห้องนํ้าควรใช้วัสดุไม่ลื่น สอดคล้องกับการศึกษา 
ของ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2552) พ้ืนภายในห้องนํ้าสําหรับผู้สูงอายุควรเป็นพ้ืนเรียบเสมอกันไม่ควรมี
ลักษณะเงา สอดคล้องกับการศึกษาของ อารยา เอกปริญญา (2554) ในขณะที่หกลม้จะเกิดขณะก้าว
ขึ้นหรือลงพ้ืนที่ต่างระดับ และขณะก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิมวรินทร์   
ลิ้มสุขสันต์ (2551) อาจมสีาเหตุจากทางร่ายกายความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ส่งผลให้มีปัญหาด้าน
การ กะระยะก้าวเท้าพลาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช วรไธสง (2551) ที่พักอาศัยที่ใช้เศษ
ผ้าหรือผ้าเก่าที่ใช้แล้วเช็ดเทา้ ซึ่งวัสดุดังกล่าวไม่สามารถยึดติดกับพ้ืนทําให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการลื่น
หกล้มได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ละออม สร้อยแสง, จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และกนกพร นทีธน
สมบัติ (2557) ผู้สูงอายุสวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีไม่ลุ่มล่าม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิมวรินทร์    

ความปลอดภัย

ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว 
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ลิ้มสุขสันต์ (2551) ลักษณะรองเท้าที่ใส่ประจําภายนอกบ้าน รองเท้าแตะ ซึ่งไม่สอดคลอ้ง กับ
การศึกษาของ พิมวรินทร์ ลิม้สุขสันต์ (2551) ที่พบว่าลักษณะรองเท้า ผู้สงูอายุใส่รองเท้าที่มีความ
หนาน้อยกว่า 0.75 เซนติเมตร มีโอกาสเกิดการหกล้มเป็น 1.78 เท่าของรองเท้าที่มีความหนาของพ้ืน
รองเท้ามาก ผู้สูงอายุที่ใส่รองเท้าที่มีความหนาน้อยเกินไป จะทําให้การเคลื่อนไหวไม่มีประสิทธิภาพ
และพื้นรองเท้าไม่สามารถเกาะติดพ้ืนได้ดี แสงสว่างในทีพั่กอาศัย พบว่าภายในที่พักอาศัยสามารถ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ เน่ืองจากเกิดความชินกับสภาพแวดล้อมภายในบ้านซึ่งช่วงเวลากลางวันหรือ
กลางคืนไม่ส่งผลกระทบต่อการหกล้ม               

2) สถานที่ภายนอกบ้านที่เคยหกล้ม พบว่าสถานีที่หกล้มภายนอกบ้านมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วิชัย เอกพลากร, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, สุรศักด์ิ ฐานีพานิชย์สกุล, หทัยชนก พรรค
เจริญ, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, และกนิษฐา ไทยกล้า (2551) และซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  ละ
ออม สร้อยแสง และคณะ (2557) ที่พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่แข็งแรง สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกบ้านได้ด้วยตนเอง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช วรไธสง (2551) และของ พิมวรินทร์  
ลิ้มสุขสันต์ (2551) ที่พบว่าหกล้มภายในบ้านมากที่สุด เน่ืองจากการมีลักษณะการศึกษาสภาพ 
แวดล้อมที่ลักษณะแตกต่างกัน โดยกลุ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม พบว่าผู้สูงอายุหกล้มบริเวณทางเดิน 
รองลงมา ได้แก่ บริเวณข้ึนหรือลงบันได ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิติกร ดรกันยา (2555) และ
นงนุช วรไธสง (2551) ที่พบว่าเกิดขึ้นขณะกําลังกิจกกรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันร่วมกับปัจจัยภายใน
เช่นพฤติกรรมที่เร่งรีบเป็นต้น  แสงสว่างภายนอกที่พักอาศัย พบว่าภายนอกท่ีพักอาศัยสามารถ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนเช่นกัน ซึ่งช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่สง่ผลกระทบต่อการหกล้ม 
เน่ืองจากผู้สูงอายุไม่ออกไปทํากิจกรรมภายนอกที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน และผูสู้งอายุบางคน
ปรับเปลี่ยนพฤติกกรมนอนเร็วขึ้นกว่าเดิม                                                                      
 5.2.3 ปัจจัยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ  
 จากการศึกษาผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้สูงอายุเป็นเพศหญิงและช่วงระยะเวลา      
6 เดือนที่ผ่านมา เพศหญิงมอัีตราการหกล้มมากกว่าเพศชาย ยังพบว่ามีช่วงอายุระหว่าง 60-65 ปี  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช วรไธสง (2551) มีลกัษณะการศึกษาคล้ายกันในด้านช่วงอายุ
และเพศ เพศหญิงมีความเสีย่งต่อการหกล้มมากกว่าเพศชายซึ่งเพศหญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ
น้อยกว่าเพศชาย และจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจะมีลักษณะพ้ืนที่ทําการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งผล
จากการศึกษาเก่ียวกับการหกล้มมีผลการศึกษาใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ละออม  
สร้อยแสง และคณะ (2557) ที่พบว่าเม่ือผู้หญิงอายุมากข้ึนจะมีความจํากัดทางสรีระ ความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือลดลง การรับนํ้าหนักของขาในการเดินของหญิงและชายแตกต่างกัน ผู้หญิงจะมีท่าเดิน
ลักษณะคล้ายเป็ด ฐานเดินแคบ ส่วนผู้ชายท่าเดินจะมีฐานกว้างกว่าและระยะก้าวสั้น (สุทธิชัย  
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จิตะพันธ์กุล (2544) และผู้สงูอายุที่เคยหกล้มมักจะมีโอกาสหกล้มซ้ําได้อีก กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพ
แต่งงาน จะอยู่กับคู่สมรสและอาศัยอยู่เป็นกันต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พิมวรินทร์ ลิม้สุขสันต์ (2551) ผูสู้งอายุมักจะอยู่กับลูกหลาน และผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลือตัวเอง 
ประกอบกิจกรรมเองได้และได้รับการดูแลจากลูกหลาน ความสัมพันธ์ผู้สงูอายุกับบุคคลในครอบครัว
ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะทางด้านจิตใจและผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้ผูสู้งอายุ 
มีทั้งสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติเดช เจียนดอน,  
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, ฉวีวรรณ บุญสุยา, นพพรโหวธีระกุล (2554) ผูสู้งอายุมีโรคประจําตัว โรคท่ีพบ
มากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูงและมีการรับประทานยาหลากหลายชนิด ซึ่งฤทธ์ิของยาอาจจะ
ส่งผลข้างเคียงทําให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ละออม  
สร้อยแสง และคณะ (2557) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้สงูอายุ จากการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุส่งผลต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ทัง้ด้านการออมเน่ืองจากผู้สูงอายุไม่สามารถทํางานได้ ทํา
ให้ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง การออมก็ลดลงตาม ผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่สามารถช่วยเหลือคนเองได้ 
ต้องจ้างคนมาดูแล ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูง ทําใหค้นในครอบครวัที่อยู่ในวัยทํางานที่รายได้ไม่มากอาจจะ
เสียเวลาการทํางานหรือต้องลาออกจากงาน เพ่ือมาดูแลเองและอาจจะดูแลถึงในระยะยาว ซึ่งมี
รายจ่ายเพ่ิมมากข้ึนตามมา 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่าด้วยเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัจจัยของที่มา
เป็นแหล่งรายได้ของผู้สูงอายุอีกทาง เน่ืองจากผู้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพเองได้ซึ่งเป็น
ข้อจํากัดทางด้านสุขภาพร่างกาย และมีโรคประจําตัว ซึ่งเกณฑ์การรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุก็แบ่งตาม
ช่วงอายุเป็นแบบขั้นบันได คือ (ส่วนสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม, 2560)                      

อายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท/ เดือน                                                                        
 อายุ 70-79 ปี จะได้รับเงิน 700 บาท/ เดือน                                                                       
 อายุ 80-89 ปี จะได้รับเงิน 800 บาท/ เดือน                                                                      
 อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000 บาท/ เดือน                                                                

จากการศึกษาปัญหาที่พบมีผูสู้งอายุที่ไม่ได้เบ้ียยังชีพ เน่ืองจากอาศัยอยู่แต่ไม่มีช่ือในทะเบียน
บ้าน ซึ่งช่ือกับที่พักอาศัยอยู่คนละที่กัน จึงไม่ได้ขึ้นทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุไว้ นอกจากแหล่งรายได้
ที่ได้จากเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแล้ว ยังพบว่าผู้สูงอายุ ยังประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
เน่ืองจากสุขภาพยังแข็งแรงและช่วงอายุยังไม่มาก ยังสามารถทํางานเองได้และไม่เป็นภาระของ
ลูกหลาน การประกอบอาชีพที่พบก็จะทํางานภายละแวกในที่พักอาศัย ทัง้ยังมีรายได้จากลูกหลานอีก
ด้านเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจําวัน การหกล้มในผูสู้งอายุ สง่ผลทั่งทางร่างกายละจิตใจ ทางด้านร่างกาย
อาจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถลอก ฟกซ้ําจนถึงข้ันกระดูกหักหรืออาจส่งผลถึงชีวิตได้ ซึ่งส่งผลทางด้าน
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ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาว แต่ถ้าเมื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลครอบครัวได้           

ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ คือ ลักษณะทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือมีการปฏิสัมพันธ์กัน 
การติดต่อสื่อสารกัน มีพ้ืนที่ใช้ร่วมกันทํากิจกรรม การทํากจิกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา    

 
ภาพที่ 5.3: ปัจจัยแสดงความสัมพันธ์ทางกายภาพภายนอกที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ 
 

 
 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกที่พักอาศัย 
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5.3 ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะ 
ข้อจํากัดในการเก็บข้อมูล ในการเก็บข้อมูลในการลงพ้ืนที่ชุมชนหัวตะเข้น้ัน การศึกษา

สภาพแวดล้อม การสังเกตการณ์ การศึกษาพฤติกรรมและการใช้พ้ืนที่สอย ปัญหาที่พบระหว่าง
การศึกษาในครั้งน้ี คือ การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งอาจใช้เวลาในการสัมภาษณ์เป็น
นานพอสมควร 1 คนต่อวัน ผูสู้งอายุจะใช้เวลาในการทํากิจกกรมและนอนพักผ่อนในช่วงกลางวัน   
ซึ่งอาจรบกวนเวลาพักผ่อน ในช่วงเวลาคํ่าไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมและการใช้พ้ืนที่ ได้เท่าที่ควร   
มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและความเป็นส่วนตัว ซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ดีเท่าที่ควร การศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกอาจจะต้องใช้ความเข้าใจในสภาวะจิตใจของผู้สูงอายุแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาการ    
หกล้มในผู้สูงอายุค่อนข้างละเอียดอ่อนมีผลต่อสภาพร่างกายละจิตใจของผู้สูงอายุ ควรมีการศึกษา
ปัจจัยด้านอ่ืนร่วมด้วย  
 1) ควรส่งเสริมแรงจูงใจใหม้ีสว่นร่วม ทํากิจกรรม หรือส่งเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ และมีการให้คําแนะนําด้านสุขภาพและการตรวจสุขภาพ 
 2) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอุปกรณ์บางอย่างภายในบ้านเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งาน
สําหรับผู้สูงอายุและทุกคนภายในบ้าน เพ่ือให้ทํากิจกรรมเหมือนเดิมได้ 
 3) อาจประเมนิความเสี่ยงในรูปแบบทดลองและลักษณะสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ทีแ่ตกต่างกัน 
เพ่ือได้ผลที่ชัดเจนขึ้น 
 4) เสนอแนวทางวัสดุทางเลือกเพ่ือปรับเปลี่ยนภายในที่พักอาศัยเพ่ืออํานวยความสะดวก 
โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาจเป็นวัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่น                   
 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในท่ีพักอาศัย ซึ่งยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ซึ่งมี
ผลทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ โดยแนวทางวัสดุทางเลือกเพ่ือปรับเปลี่ยนภายในที่พัก
อาศัยเพ่ืออํานวยความสะดวก โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาจเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายภายใน 
ท้องถิ่นมาเป็นวัสดุทดแทนซึ่งอาจมีปัจจัยทางด้านงบประมาณในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยคํานึง 
ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายอาจสูงและผูสู้งอายุมองว่าสิ้นเปลือง   

    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   



160 

ภาพที่ 5.4: ราวจับที่ทําจากวัสดุในท้องถิ่น 
 

 

 

ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). วัสดุทางเลือกสําหรับสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่  
       เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก https://docs.google.com/file/d/  
       0B4XXJf7WqzOMM1JGZDJsNWdvQ3M/edit. 
 
ภาพที่ 5.5: ราวจับตามทางเดินที่ทําจากวัสดุในท้องถิ่น 
 

      
 

ที่มา: วิรุจน์ สมโสภณ, ชุมเขต แสวงเจริญ และภวินท์ สิรสิาลี. (2559). คู่มือการดูแลผูสู้งวัย: ปรับ 
       บ้านอยู่สบาย. นนทบุรี: โอเพ่นเวิลต์ส พับลิซซิ่ง เฮาส.์ 
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ไม้เท้าที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยหาวัสดุที่มีในท้องถ่ินมาใช้ ซึ่งวัสดุที่สามารถนํามาใช้ทํา  
ที่มีงานวิจัยรับรอง เช่น ไม้หวาย ไม้ไทร ไมไ้มยราพ ซึ่งสามารถปรับความสูงให้เหมาะสมกับรูปร่าง
และสัดส่วนของผู้สูงอายุได้เอง ซึ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทําไม่สูงมาก 

 
ภาพที่ 5.6: ไม้เท้าที่สามารถทําได้เอง 
 

       
 
ที่มา: วิรุจน์ สมโสภณ, ชุมเขต แสวงเจริญ และภวินท์ สิรสิาลี. (2559). คู่มือการดูแลผูสู้งวัย:  
       ปรับบ้านอยู่สบาย. นนทบุรี: โอเพ่นเวิลต์ส พับลิชช่ิง เฮาส์. 
 
ภาพที่ 5.7: ลักษณะไม้เท้าแบบต่าง ๆ 
 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). วัสดุทางเลือกสําหรับสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่  
       เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก https://docs.google.com/file/d/  
       0B4XXJf7WqzOMM1JGZDJsNWdvQ3M/edit. 
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ส้วมสไลเดอร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลงานจากการศึกษาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัมพาต ขาสอง
ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเข้าหอ้งนํ้าเอง ซึ่งต้องมีคนดูแล ความสูงข้ึนอยู่กับสัดส่วนของผู้สูงอายุ ระสูง
พอที่จะระบายอากาศได้ และสามารถดึงช่องถาดรองออกมาทําความสะอาดได้ 

 

ภาพที่ 5.8: ส้วมสไลเดอร ์
 

 
 
 

ที่มา: วิรุจน์ สมโสภณ, ชุมเขต แสวงเจริญ และภวินท์ สิรสิาลี. (2559). คู่มือการดูแลผูสู้งวัย:     
       ปรับบ้านอยู่สบาย. นนทบุรี: โอเพ่นเวิลต์ส พับลิชช่ิง เฮาส์. 
 
ภาพที่ 5.9: รูปแบบเก้าอ้ีน่ังอาบนํ้า 
 

 
 
ที่มา: ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (ม.ป.ป.). วัสดุทางเลือกสําหรับสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่  
       เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก https://docs.google.com/file/d/  
       0B4XXJf7WqzOMM1JGZDJsNWdvQ3M/edit. 
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ภาพที่ 5.10: สวิตซ์ไฟติดเทปเพ่ือให้ผู้สูงอายุมองเห็นชัดเจน 
 

 
 

ที่มา: พิมพา ขจรธรรม, ณุชนาฎ โต๊ะดี, สุพิชชา สาไพรวัลย์, อรอนงค์ สงเจริญ และจันจิรา    
       เป่ียมพูล. (2559). คูม่ือการดูแลผู้สูงวัย: ไม้เท้าช่วยมอง. นนทบุรี:                     
       โอเพ่นเวิลต์ส พับลิชช่ิง เฮาส์. 
 
ภาพที่ 5.11: ตู้กับข้าวติดเทปเพ่ือให้ผู้สูงอายุมองเห็นชัดเจน 
 

 
 

ที่มา: พิมพา ขจรธรรม, ณุชนาฎ โต๊ะดี, สุพิชชา สาไพรวัลย์, อรอนงค์ สงเจริญ และจันจิรา    
       เป่ียมพูล. (2559). คูม่ือการดูแลผู้สูงวัย: ไม้เท้าช่วยมอง. นนทบุรี:  
       โอเพ่นเวิลต์ส พับลิชช่ิง เฮาส์. 
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ภาพที่ 5.12: การปรับเปลี่ยนวัสดุเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในบริเวณส่วนซักล้าง 
 

          
 

 สามารถนําวัสดุที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่นและแข็งแรงเพ่ือดัดแปลงใช้ปรับเปลี่ยนการใช้งาน 
เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ พบว่าการใช้งานในส่วนบริเวณซักล้างหรือล้างจาน ผู้สูงอายุ
จะน่ังกับพ้ืนทําให้การลุกน่ังลําบาก ซึ่งสามารถใช้วัสดุในทอ้งถิ่นมาทําเป็นโต๊ะใส่กะละมังเจาะรูและต่อ
ท่อนํ้าไว้สําหรับใช้งาน เป็นวัสดุที่หาง่ายและค่าใช้จ่ายในการทําไม่สูงมาก                                          

ภาพที่ 5.13: การปรับเปลี่ยนวัสดุเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุภายในท่ีอยู่อาศัย 

 

                 

 
 สามารถนําวัสดุที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่นและแข็งแรงเพ่ือดัดแปลงใช้ปรับเปลี่ยนการใช้งาน 
เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม เพ่ิมแสงสว่างในบริเวณท่ี
เสียงสว่างไม่เพียงพอ ติดแถบสีควรใช้สีสดใสเพื่อให้สะดุดตา บริเวณขอบหรือตามมุมผนังตาม
ขั้นบันไดหรือบริเวณเสี่ยงต่อการหกล้ม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน
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แบบสัมภาษณ์
ที่………………………  

แบบสัมภาษณผ์ู้สูงอายุเพ่ืองานวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ: 
       กรณีศึกษาชุมชนหัวตะเข้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จัดทําขึ้นโดย น.ส.กนกอร ทองกลึง นักศึกษาปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขา สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกข้อเพ่ือข้อมูล 
ที่ครบถ้วน แบบสอบถามฉบับน้ีผู้วิจัยใช้เพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน  
            

ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ 

1.  อายุ………….…..ปี ส่วนสูง .................... ซ.ม. นํ้าหนัก .................... กก. 

2.  เพศ        ชาย    หญิง        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................... 

3.  สถานภาพ         โสด           แต่งงาน          ม่าย      หย่าร้าง      แยกกันอยู่  

4.  ปัจจุบันท่านยังประกอบอาชีพหรือไม่ 

 ยังคงประกอบอาชีพอยู่ ท่านมีรายได้เองหรือไม่..............รายได้เฉลี่ยต่อเดือน..................บาท 

 ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว อาจมีรายได้ .......................บาท 

5.  แหล่งรายได้จากไหน 

 สวัสดิการผู้สูงอายุ  ลูกหลาน   หาเอง 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................... 

6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันมีจํานวน ........................ คน 
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7.  ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่  

  ไม่ม ี

  มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       ความดันโลหิตสูง             โรคหัวใจ      โรคเบาหวาน            โรคตา 

       โรคโลหิตจาง    ปวดหลังเร้ือรัง  โรคข้อโดยเฉพาะข้อเข่า 

       โคเลสเตอรอลในเลือดสูง   ความผิดปกติของการได้ยิน 

       โรคอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านการหกล้มของผูสู้งอายุ 

1. คุณมีปัญหาในเรื่องการทํางานของร่างกาย ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

การมองเห็น มองเห็นไม่ชัด, ตามัว, ตาฟาง, ตาบอด อ่ืน ๆ 

 ไม่ม ี     มี (ระบุ)......................................................... 

การได้ยินเสียง หูตึง, ประสาทหูเสื่อม, หูไมไ่ด้ยินเป็นคร้ังคราว อ่ืน ๆ 

 ไม่ม ี     มี (ระบุ)......................................................... 

การทรงตัว/ การเคล่ือนไหว/ การเดิน 

 ไม่ม ี     มี (ระบุ)......................................................... 
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การเปลี่ยนท่าต่าง ๆ การลุกจากเตียง/ ที่น่ัง/ เก้าอ้ี 

 ไม่ม ี     มี (ระบุ)......................................................... 

มีการใช้ยา  ยานอนหลับ/ ยากล่อมประสาท/ ยาลดความดัน อ่ืน ๆ 

 ไม่ม ี     มี (ระบุ)......................................................... 

2. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา เคยหกล้มหรือไม่ (ถ้าไม่เคยหกล้มข้ามไปถึงข้อ 10) 

 ไม่เคย    เคย 1 ครั้ง   เคย 2 ครั้ง 

 เคยมากกว่า 3 ครั้ง 

3. คุณเคยได้รับบาดเจ็บจากการหกล้มหรือไม่ 

 ได้    ไม่ได้  
4. ถ้าได้รับบาดเจ็บ อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 ฟกชํ้า    ถลอก    ข้อมือหัก 

 ข้อสะโพกหัก   กระดูกซี่โครงหัก   ปวดหลัง 

 เท้าแพลง   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................ 

5. ภายหลังจากการหกล้ม คณุได้รักษาอย่างไร 

 รักษาเอง   ไม่ได้รับการรักษา  ไปพบแพทย์ 

 นอนโรงพยาบาล   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
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6. คุณหกล้มตอนไหน (ภายในบ้าน) 

 ขณะก้าวขึ้นหรือลงพ้ืนที่ต่างระดับ   ขณะก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง 

 ขณะลุกจากเตียง     ขณะลุกจากเกา้อ้ี 

 ขณะอาบนํ้า     ขณะเข้าห้องส้วม 

 ขณะขึ้นหรือลงบันได    ขณะสวมใส่เสือ้ผ้า 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................ 

7. สถานทีใ่ดทีเ่คยหกล้ม (ภายในบ้าน) 

 ห้องนํ้า ห้องอาบน้ํา    ห้องครัว 

 ห้องน่ังเล่น     ห้องนอน 

 ชาน/ ระเบียง/ ช้ันลอย    บันได 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................ 

8.สถานที่ใดที่เคยหกล้ม (ภายนอกบ้าน) 

 ขึ้นหรือลงบันได     ในสวน 

 ทางเดิน      ระเบียง 

 ขอบถนน/ ท่อนํ้า     ขณะลงจากรถยนต์/ รถโดยสาร 

 บ้านผู้อ่ืน     อาคารสํานักงาน 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................ 
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9.สาเหตุของการหกล้ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  สะดุดสิ่งกีดขวางที่วางเกะกะ  ลื่น (จากพ้ืนที่เปียก, พ้ืนผิวขรุขระไม่เรียบ)  

  แขนขาอ่อนแรง    หน้ามืด/ วิงเวียนศีรษะ/ มึนงง 

  สูญเสียการทรงตัว   เป็นลม    

  รถชน     ไม่สว่าง/ ไม่มีไฟ/ มืด    

  สัตว์ว่ิงชนหรือขวางทางเดิน  เสื้อผ้าที่สวมใสไ่ม่พอดี  

  รองเท้าที่สวมใส่ มีพ้ืนผิวลื่น/ ขนาดรองเท้าไม่พอดี 

  ไม่แน่ใจ     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

 10. คุณออกกําลังกายหรือไม่ 

  ออกกําลังกาย...................ครั้ง/สัปดาห์     

  ไม่ออกกําลังกาย 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านกิจกรรม 

1. พ้ืนที่ใดภายในบริเวณบ้าน ที่คุณใช้เวลาในแต่ละวันมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 พ้ืนที่ห้องรับแขก   พ้ืนที่รับประทานอาหาร   พ้ืนที่น่ังเล่น 

 พ้ืนที่ทํางาน   ห้องครัว    ห้องนอน 

 ชานบ้าน/ ระเบียง  ในสวน    ที่จอดรถ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 
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2. คุณชอบทํากิจกรรมอะไรในพ้ืนที่นอกบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 น่ังเล่น    นอนเล่น    อ่านหนังสือ 

 ทํางาน    รับประทานอาหาร  ออกกําลังกาย 

 พูดคุย/ พบประผู้คน  ทําสวน    เลี้ยงสัตว์ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

4.1 ข้อมูลด้านสภาพแวดลอ้มภายในบ้าน 

1. ลักษณะของที่อยู่อาศัย 

 บ้านช้ันเดียว   บ้านช้ันเดียวใต้ถุนสูง  บ้าน 2 ช้ัน 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

2. ปัจจุบันคุณนอนอยู่ช้ันไหนของบ้าน 

 ช้ันล่าง    ช้ันบน ช้ันที่.............. 

3.ภายในบ้านมีขอบธรณีประตู หรือพ้ืนต่างระดับ หรือไม่ 

 ไม่ม ี    มี ระบุบริเวณ............................................................... 

4. ลักษณะพ้ืนในบ้านของคุณมีลักษณะอย่างไร 

 พ้ืนปูกระเบ้ือง   พ้ืนไม้    พ้ืนต่างระดับ  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 
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5. ลักษณะบันได 

  บันไดมีราวจับหรือไม่ 

 มีราวบันได 1 ข้าง    มีราวบันได 2 ข้าง   

 มีราวบันได 1 ข้าง อีกข้างหน่ึงเป็นผนัง  ไม่มีราวบันได 

  มีการเก็บของไว้ตามข้ันบันไดหรือไม่ 

 ไม่ม ี      มี ระบุ............................................... 

6. ภายในห้องนํ้าของคุณ ลักษณะโถส้วมเป็นแบบไหน 

                                                  

7. ภายในห้องนํ้ามีราวเกาะหรือไม่ 

 มี      ไม่ม ี

8. พ้ืนผิวห้องนํ้ามีลักษณะอย่างไร 

 พ้ืนผิวขรุขระ   พ้ืนผิวหยาบ   พ้ืนผิวละเอียด 

9. การอาบนํ้าของคุณเป็นแบบไหน 

 ยืนอาบนํ้า   น่ังอาบน้ํา   นอนอาบน้ํา 

 ต้องมีผู้ดูแล   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

 

 



178 

10. พรมเช็ดเท้ามีหรือไม ่

 ไม่ม ี    

 มี  ถ้ามลีักษณะอย่างไร 

 พรมลื่น ไม่ยึดติดกับพ้ืน  ขาดรุ่งร่ิง  ใช้เศษผ้า หรือเสื้อผ้าเก่า  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

11. รองเท้าที่ใส่เป็นประจํา 

 รองเท้าแตะ   รองเท้าบู๊ท   รองเท้าส้นสูง 

 รองเท้าผ้าใบ   รองเท้าหุ้มส้น   อ่ืน ๆ ......................... 

12. คุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ 

 ไม่ม ี    มี (โปรดระบุ).......................................... 

13. แสงสว่างภายในบ้าน ทําให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ชัดเจนหรือไม่ 

 ชัดเจน    ไม่ชัดเจน (โปรดระบุบริเวณ)............................................ 
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4.2  ข้อมูลด้านสภาพแวดลอ้มภายนอกบ้าน (สถานท่ีผูสู้งอายุไปประจํา) 

1.  บริเวณรอบ ๆ บ้านมแีสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ชัดเจนหรือไม่ 

 ชัดเจน    ไม่ชัดเจน (โปรดระบุบริเวณ)............................................ 

2.  สถานที่สาธารณะท่ีไปบ่อยที่สุด....................................    ไปกี่ครั้ง................วัน/ สัปดาห์/ เดือน 

บริเวณใดที่คุณคิดว่าเสี่ยงต่อการหกล้มมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บันได    พ้ืน    ทางเดิน  

 หอ้งนํ้า    ลิฟต์    ที่จอดรถ 

 ถนนที่มีผิวขรุขระ  สิ่งกีดขวางบนทางเดิน  แผงขายของ  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 
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5. ข้อมูลด้านการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน  

 

ลํา 
ดับ 

 

 

กิจกรรมประจําวัน 
 

ช่วงเช้า 
 

 

กลางวัน 
 

 

ช่วงเย็น 
 

 

กลางคืน 
 

 

พ้ืนท่ีในการ
ทํากิจกรรม 

1 นั่งเล่น/ นอนเล่น 
ระยะเวลา................ชม./ นาที 

     

2 ดูโทรทัศน์ 
ระยะเวลา................ชม./ นาที 

     

3 ทํางานบ้าน 
ระยะเวลา................ชม./ นาที 

     

4 เลี้ยงหลาน 
ระยะเวลา................ชม./ นาที 

     

5 พบปะพูดคุย เพ่ือนบ้าน 
ระยะเวลา................ชม./ นาที 

     

6 เล่นกีฬา/ ออกกําลังกาย 
ระยะเวลา................ชม./ นาที 

     

 

ลํา 
ดับ 

 
กิจกรรมทางสังคม 

กี่ครั้ง/
สัปดาห์ 

 
ช่วงเช้า 

 
กลางวัน 

 
ช่วงเย็น 

 
กลางคืน 

1 สมาชิกชมรมหรือสมาคมต่างๆ 
ระยะเวลา..........................ชม./ นาที 

     

2 สังสรรค์กับเพ่ือน 
ระยะเวลา..........................ชม./ นาที 

     

3 ซ้ือของ 
ระยะเวลา..........................ชม./ นาที 

     

4 ทําบุญ 
ระยะเวลา..........................ชม./ นาที 

     

5 สถานท่ีราชการ อ่ืน ๆ 
ระยะเวลา..........................ชม./ นาที 

     

6 โรงพยาบาล 
ระยะเวลา..........................ชม./ นาที 
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แผ่นทดสอบวัดสายตา ด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบการบรรยาย 
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ประวัติเจ้าของผลงาน 
 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวกนกอร  ทองกลึง 
 
อีเมล    poy_pink@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
    วิทยาลัยช่างศิลป (กรมศิลปากร) 
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
  
ประสบการณ์การทํางาน   
ปัจจุบัน    SANGHAH CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD. 
    อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
    OLIVE DESIGN CO.,LTD.  
    SENSESIGN CO.,LTD 
    FINE DEC CO.,LTD 
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