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1. ช่ือ         สุจิตรา      นามสกลุ      บุญหยง 
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 โดยการ    บรรยาย    โปสเตอร์    สมัมนา  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 
 
2. ความก้าวหน้า / ผลต่อเน่ืองจากการไปประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวชิาการ 

o วทิยากร  
 Professor Stephen Ronald Lord เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในเร่ืองดงักล่าว โดยมีประสบการณ์ใน
การทาํวิจยัและคิดคน้แบบทดสอบสาํหรับใชใ้นการตรวจประเมินความสามารถในการทรงตวัของ
ผูสู้งอาย ุตลอดจนการใชแ้บบทดสอบน้ีในการประเมินความเส่ียงของการลม้ในผูสู้งอายมุาเป็นเวลา
หลายปี ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิชยั จิตะพนัธ์กลุ เป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นผูสู้งอาย ุและมี
ประสบการณ์ในการทาํวิจยัและคิดคน้แบบทดสอบสาํหรับใชใ้นการตรวจประเมินความสามารถในการ
ทรงตวัของผูสู้งอายไุทย 

o เนือ้หา 
 การประชุมวิชาการคร้ังน้ี วิทยากรไดน้าํเสนอขอ้มูลความชุกของการลม้ในผูสู้งอายท่ีุพบในประเทศ
ท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น และ นิวซีแลนด ์เป็นตน้ การใหค้วามรู้ และสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อการลม้ในผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ สงัคม ประชากร การรักษาทางการแพทย ์สรีรวิทยา 
จิตวิทยา การทาํกิจกรรม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ อีกทั้งมีการนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวของผูสู้งอายไุทยซ่ึง
มีความคลา้ยคลึงกบัต่างประเทศ  
 นอกจากน้ียงัไดน้าํเสนอเทคนิคการตรวจประเมินความเส่ียงต่อการลม้ในผูสู้งอายดุว้ยวิธีต่างๆ 
ไดแ้ก่ การตรวจความสามารถในการมองเห็น (Visual acuity, contrast and depth perception test), การ
ทาํงานประสานสมัพนัธ์ของตาและศรีษะ (Eye and head movement), การรับรู้ความรู้สึก 
(Proprioception, touch vibration), Fukuda Stepping Test, Vestibular test, การทดสอบความแขง็แรงของ
กลา้มเน้ือขา, ความเร็วของปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time), การทรงตวั (Balance test), การเดิน และ



การทาํกิจกรรมต่างๆ ในการน้ี วิทยากรไดเ้สนอแนวทางการตรวจประเมินความเส่ียงต่อการลม้ใน
ผูสู้งอายโุดยใช ้Physiological Profile Assessment (PPA) ประกอบดว้ย การตรวจความสามารถในการ
มองเห็น (Visual contrast), การรับรู้ความรู้สึก (Proprioception test), การทดสอบความแขง็แรงของ
กลา้มเน้ือขา (Knee extensors), ความเร็วของปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time), และการทรงตวั (Sway 
test and Coordination stability test) สาํหรับประเทศไทยสถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายไุดท้าํแบบประเมิน
ภาวะหกลม้ในผูสู้งอายโุดยใช ้Clinical Practice Guideline (CPG) ของ National Institute for Clinical 
Excellence (NICE) ประเทศองักฤษ และมีทีมวิจยัท่ีกาํลงัทดสอบความไว ความจาํเพาะ และความ
แม่นยาํของการใชแ้บบประเมิน Thai Falls Risk Assessment (Thai-FRAT)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบพบวา่ การออกกาํลงักายเพ่ือป้องกนัการลม้ในผูสู้งอายท่ีุ
มีประสิทธิภาพคือ การออกกาํลงักายแบบกลุ่ม เช่น Tai Chi และการออกกาํลงักายท่ีมีท่าทางท่ี
หลากหลาย การออกกาํลงักายแบบเด่ียวท่ีออกแบบโปรแกรมมาเฉพาะบุคคลเพ่ือฝึกท่ีบา้นกส็ามารถลด
ความเส่ียงของการลม้ไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีพบวา่การผา่ตดัลอกตอ้กระจกเพื่อปรับปรุงการ
มองเห็น การงดใชย้าดา้นจิตเวทจะช่วยลดอตัราการลม้ในผูสู้งอายไุด ้แต่การสวมแวน่สายตาอนัใหม่ท่ี
ปรับเลนส์ใหม้องไดช้ดักวา่แวน่สายตาอนัเดิมทาํใหอ้ตัราการลม้ในผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนในช่วงแรกเน่ืองจาก
ผูสู้งอายยุงัปรับตวัใหเ้ขา้กบัแวน่สายตาอนัใหม่ไม่ได ้วิทยากรไดเ้สนอแนะวา่การป้องกนัการลม้ใน
ผูสู้งอายคุวรเป็นแบบ Multifactorial Interventions ซ่ึงควรมีการตรวจประเมินเพื่อคดักรองผูสู้งอายท่ีุมี
ความเส่ียงต่อการลม้ การใหโ้ปรแกรมการออกกาํลงักายแบบกลุ่ม และการจดัสภาพแวดลอ้มของท่ีอยู่
อาศยัใหเ้หมาะสม 

 ไดร่้วมฝึกปฏบิัติในการการตรวจประเมินผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงต่อการลม้ โดยใช ้QuickScreen© 
Clinical Fall Risk Assessment ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัประวติัการลม้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา 
ประวติัการใชย้า การทดสอบความคมชดัของการมองเห็น การรับรู้ความรู้สึก จบัเวลาท่ีใชใ้นการลุกข้ึน
ยนีและนัง่ลงบนเกา้อ้ี 5 รอบ การยนื (Near Tandem stand test) และการวางเทา้สลบักนั (Alternate Step 
Test)  

o การแลกเปลีย่นความรู้กบันักกายภาพบําบดั/ อาจารย์กายภาพบําบัด 
 ไดพ้บปะกบัอาจารยห์ลายท่านจาก ม.ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ท่ีกาํลงัทาํวิจยัเก่ียวกบั
ความสามารถในการทรงตวัและปัจจยัเส่ียงต่อการหกลม้ในผูสู้งอาย ุซ่ึงสามารถสร้างเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเรียน การสอน และการวิจยัในอนาคตได ้  



3. โปรดส่งภาพกจิกรรมจํานวน 1-3 ภาพ  พร้อมคาํบรรยายภาพ และ File ข้อมูลเพือ่เผยแพร่เป็น KM 
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4. ความเห็นของผู้บังคบับัญชา 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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