สูงวัยใส่ ใจไม่ ล้ม
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ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
หกล้ ม ดูเหมือนเป็ นเหตุการณ์ปกติสาหรับทุกเพศทุกวัย เริ่มตังแต่
้ วยั เด็กที่หกล้ มบ่อยเพราะยังเดินไม่เก่ง แต่พอโตและ
พัฒนาการดีขึ ้นการหกล้ มจะลดลงเรื่ อยๆจนในวัยผู้ใหญ่แทบจะไม่หกล้ มเลย เมื่อเข้ าสูว่ ยั สูงอายุจะเกิดการหกล้ มได้ บอ่ ยขึ ้น
พบว่าผู้สงู อายุ 65 ปี ขึ ้นไปทุก 3 คนจะหกล้ ม 1 คน และอายุ 80 ปี ขึ ้นไป ทุก 2 คนจะหกล้ ม 1 คน คนทัว่ ไปมักคิดว่าคนอายุ
มากก็หกล้ มบ่อยเป็ นเรื่ องธรรมดา ซึ่งเป็ นความจริงที่ไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
การหกล้ มไม่ได้ อยู่คกู่ บั ผู้สงู อายุ การหกล้ มในผู้สงู อายุ
เป็ นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติลว่ งหน้ าที่กาลังจะเกิดขึ ้น หรื อเกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่แสดงอาการอย่างชัดเจน เช่น เป็ น
สัญญาณเตือนว่ากาลังขาและการทรงตัวไม่ดีแล้ ว ถ้ าปล่อยไปเช่นนี ้เรื่ อยๆ อาจหกล้ มบ่อยขึ ้น แล้ วนาไปสูก่ ารเกิดกระดูกหัก
ติดเตียงและเสียชีวติ ในที่สดุ หรื อการเดินที่ผดิ ปกติบง่ ถึงความผิดปกติบางประการของสมอง เช่น น ้าในโพรงสมองมากเกินไป
หากไม่รักษาเนื ้อสมองจะถูกกดเบียดแล้ วเกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาได้ ดังนัน้ ผู้สงู อายุหรื อสมาชิกในครอบครัวของผู้สงู อายุ
ควรใส่ใจดูแลและป้องกันการหกล้ ม
การหกล้ มที่ถือว่าสาคัญและควรได้ รับการตรวจเพิ่มเติมในแง่ ของการป้องกันและรักษาภาวะหกล้ มจากแพทย์
ได้ แก่ การหกล้ มบ่ อยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ต่ อปี การหกล้ มที่มีการบาดเจ็บรุนแรง เช่ น กระดูกหัก ใบหน้ า หรือศีรษะ
บาดเจ็บ ล้ มแล้ วลุกไม่ ขนึ ้ ต้ องนอนติดเตียง เป็ นต้ น ในรายที่ยังไม่ เคยหกล้ มแต่ ร้ ูสึกว่ าการทรงตัวไม่ ดีก็ควรได้ รับ
การตรวจประเมินเพื่อป้องกันการหกล้ มเช่ นเดียวกัน
การป้องกันหกล้ มที่คนทัว่ ไปสามารถทาได้ เองก่อนเป็ นเบื ้องต้ น ได้ แก่


การดูแลเรื่ องสภาพแวดล้ อมในบ้ านให้ ปลอดภัย ผู้สงู อายุมกั หกล้ มในบ้ าน ดังนันในบริ
้
เวณที่ใช้ งานต้ องดูแลในเรื่ อง
พื ้น ต้ องไม่ลื่น หากพื ้นลื่นเช่นในห้ องน ้าต้ องมีอปุ กรณ์กนั ลื่นหรื อมีคนคอยเช็ดให้ แห้ งอยู่เสมอ ไม่ควรมีพื ้นต่างระดับ
หากเลี่ยงไม่ได้ ควรติดราวเพื่อการเกาะจับ หรื อติดเทปสีสว่าง เช่น สีเหลือง สีส้ม ในบริเวณพื ้นที่จะเปลี่ยนระดับหรื อ
เปลี่ยนพื ้นผิวเพื่อเป็ นสัญญาณเตือนผู้สงู อายุให้ เพิม่ ความระวัง ถ้ ามีพรมหรื อเสื่อน ้ามันปูบนพื ้น ผู้สงู อายุมกั สะดุดที่
ขอบพรมหรื อเสื่อน ้ามันดังกล่าว จึงควรปูเต็มพื ้นที่ใช้ งาน หรื อพรมเช็ดเท้ าควรใช้ ชนิดที่วางติดพื ้นได้ ไม่ลื่นไถลเมื่อ
เหยียบลงไป นอกจากนี ้ต้ องมีแสงสว่างเพียงพอทังกลางวั
้
นและกลางคืน



การมีสตั ว์เลี ้ยงในที่อยู่อาศัย หากมาเล่นด้ วยขณะยืนเดินจะทาให้ เสียการทรงตัวได้ ง่าย



ใส่รองเท้ าที่เหมาะสม ผู้สงู อายุในเมืองไทยมักชอบใส่รองเท้ าแตะที่ขนาดไม่พอเหมาะกับเท้ า อาจเล็กหรื อใหญ่เกินไป
ก็จะส่งผลให้ การเดินไม่มนั่ คงได้ นอกจากนี ้มีผ้ สู งู อายุบางส่วนชอบใส่รองเท้ าที่พื ้นเสื่อมสภาพ ทาให้ ไม่เกาะกับพื ้นที่
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เหยียบย่างไป ก็จะส่งผลให้ เดินแล้ วลื่นหกล้ มได้ รองเท้ าที่เหมาะสาหรับผู้สงู อายุควรเป็ นรองเท้ าหุ้มส้ นหรื อมีสายรัด
ส้ น ความสูงของรองเท้ าไม่ควรเกิน 1 นิ ้ว พื ้นรองเท้ าแข็งแรง ไม่บดิ งอง่ายและกันลื่นได้


หากใช้ อปุ กรณ์ช่วยเดินควรเลือกใช้ อย่างเหมาะสมและใช้ ในการช่วยเดินอย่างถูกต้ อง บางรายใช้ คอกสี่เหลี่ยมช่วย
พยุงเดินแต่จงั หวะการก้ าวเดินไม่สมั พันธ์กับอุปกรณ์ ก็ทาให้ หงายหลังและหกล้ มได้



การออกกาลังกายเพื่อเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาทัง้ 2 ข้ าง เนื่องจากในวัยสูงอายุความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
จะลดลงเรื่ อยๆ หากไม่ออกกาลังกายเพื่อเพิม่ ความแข็งแรง ความสามารถในการเดินก็จะถดถอยลงได้ โดยควรออก
กาลังกายกล้ ามเนื ้อรอบสะโพก เข่า และข้ อเท้ า ดังรูป



การออกกาลังกายเพื่อเพิม่ การทรงตัว ระบบการทรงตัวของร่างกายจะทางานลดลงตามวัยเช่นเดียวกัน ดังนันต้
้ อง
ออกกาลังกายที่เน้ นให้ ฝึกการทรงตัวทังขณะนั
้
ง่ ยืน เดิน เลียนแบบการทากิจวัตรประจาวัน หากทรงตัวไม่ได้ ให้ ใช้ มือ
ช่วยก่อนในระยะแรก ต่อมาเมื่อการทรงตัวดีขึ ้นจึงใช้ มือช่วยน้ อยลงตามลาดับ ดังรูป

ท่ าที่ 1 กอดอกลุกจากนั่งไปยืน หากลุกไม่ขึ ้นในระยะแรกให้ ใช้ มือยันที่ท้าวแขนเพื่อประคองลุกขึ ้น ไม่ควรใช้ แรง
จากแขนทังหมด
้
ทา 10-15 ครัง้ ต่อชุด 2-3 ชุดต่อวัน
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ท่ าที่ 2 ยืนกระต่ ายขาเดียว ในระยะแรกหากไม่สามารถทรงตัวได้ ใช้ มือประคองก่อน เริ่มต้ นอาจใช้ 2 มือ เมื่อทรง
ตัวได้ ดีขึ ้นเหลือเพียง 1 มือ แตะประคองแล้ วปล่อยมือในที่สดุ ยกขาข้ างเดียวค้ างไว้ 30-60 วินาที เป็ น 1 ครัง้ ทา
อย่างน้ อยข้ างละ 10 ครัง้ ต่อวัน

ท่ าที่ 3 ยืนย่ อเข่ า โดยยืนกางขาเท่ากับความกว้ างของไหล่ 2 ข้ าง ค่อยๆย่อเข่าลงโดยยังสามารถมองเห็นนิ ้วเท้ าได้
อยู่ เมื่อย่อลงแล้ วนับค้ างไว้ 10 วินาที นับเป็ น 1 ครัง้ ทา 10-15 ครัง้ ต่อชุด 2-3 ชุดต่อวัน

ท่ าที่ 4 ยืนเขย่ งปลายเท้ า ในระยะแรกหากยังทรงตัวไม่ได้ ให้ ใช้ มือ 2 ข้ างประคองก่อนเมื่อทาได้ ดีขึ ้นค่อยๆลดการ
ประคองจากมือลงเรื่ อยๆจนสามารถปล่อยมือได้ ยืนเขย่งปลายเท้ านับ 1-10 เป็ น 1 ครัง้ ทา 10-15 ครัง้ ต่อ ชุด 2-3
ชุดต่อวัน
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ท่ าที่ 5 ขึน้ ลงบันได ก้ าวขึ ้นบันไดด้ วยขาข้ างหนึ่งและลงด้ วยขาเดียวกัน ดังเช่นในรูปก้ าวขึ ้นด้ วยขาขวาขึ ้นไปยืนที่
ขันบั
้ นไดแล้ สก้ าวลงด้ วยขาขวา จากนันสลั
้ บเป็ นขาอีกข้ างในลักษณะเดียวกัน โดยทาข้ างละ 10-15 ครัง้ ต่อชุด 2-3
ชุดต่อวัน หากการทรงตัวไม่ดีใช้ มือ 2 ข้ างเกาะประคองในระยะแรก เมื่อทาได้ ดีขึ ้นจึงค่อยๆลดการประคองจากมือลง
ท่าออกกาลังกาย 5 ท่าดังตัวอย่างข้ างต้ นจะเลียนแบบท่าทางที่ใช้ ในชีวติ ประจาวันซึ่งจาเป็ นมากสาหรับผู้สงู อายุ
การทาท่าออกกาลังกายเหล่านี ้จะสามารถเพิม่ ได้ ทงความแข็
ั้
งแรงของขาและการทรงตัว หากผู้สงู อายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้
น้ อยควรให้ ญาติคอยดูแลอย่างใกล้ ชิดขณะออกกาลังกายเพื่อป้องกันการหกล้ ม
แนวทางการป้องกันเหล่านี ้สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เลย หากทาได้ ตามนี ้ความเสี่ยงของการหกล้ มก็จะลดลง สภาพร่ างกาย
มีความแข็งแรงขึ ้น เมื่อได้ รับการตรวจประเมินเกี่ยวกับการหกล้ มจากแพทย์เพื่อแก้ ไขปั ญหาเรื่ องโรคประจาตัวต่างๆหรื อ
เรื่ องยาที่อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการหกล้ ม ก็จะทาให้ ความเสี่ยงของการหกล้ มลดลงไปได้ อีก ดังนันอย่
้ ารอช้ า ใส่ใจ
ป้องกันหกล้ ม ตังแต่
้ วนั นี ้ ดีกว่าเกิดหกล้ มแล้ วติดเตียงตลอดไป
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