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บทคััดย่่อ
การหกล้้มเป็็นปััญหาหลัักของผู้้�สููงอายุุดัังนั้้�นการป้้องกัันการหกล้้มจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญเพื่่�อเตรีียมรัับมืือกัับปััญหา
จากสัังคมสููงวััยระดัับสุุดยอดที่่�กำำ�ลัังจะตามมา การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาและเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผลของ
โปรแกรมการฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มทั้้�ง 3 รููปแบบได้้แก่่ การฝึึกทางด้้านร่่างกาย การฝึึกการทำำ�งานของสมอง และ
การฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันของร่่างกายและสมอง โดยแบ่่งผู้้�สููงอายุุสุุขภาพดีีในชุุมชนจำำ�นวน 45 คนออกเป็็น 3 กลุ่่�ม
ได้้รัับการฝึึกในโปรแกรมการฝึึกแต่่ละรููปแบบที่่�ได้้พััฒนาขึ้้�นครั้้�งละ 1 ชั่่�วโมง จำำ�นวน 3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ เป็็นเวลา 3 เดืือน
มีีการวััดผลก่่อนและหลัังการฝึึก วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิ Analysis of Covariance กำำ�หนดค่่านััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�
p < 0.05 ผลการศึึกษาพบว่่าหลัังจากการฝึึกอาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันของร่่างกายและสมองและ
อาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึึกทางด้้านร่่างกายมีีความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม (p = 0.003),ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการตอบสนอง
(p = 0.002) ,ความไม่่สม่ำำ��เสมอในการก้้าวเดิิน (p = 0.008)และการกลััวการหกล้้ม (p = 0.008) ที่่�น้้อยกว่่า
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึึกการทำำ�งานของสมอง และนอกจากนั้้�นยัังพบว่่าอาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึึก
ทางด้้านร่่างกายมีีการแกว่่งของจุุดรวมมวลที่่�น้้อยกว่่าอาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึึกการทำำ�งานของสมอง (p = 0.021)
ซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบจากค่่าเฉลี่่�ยของตััวแปรหลัักพบว่่าผลจากการฝึึกทางด้้านร่่างกายมีีแนวโน้้มที่่�ดีีที่่�สุุด การศึึกษานี้้�
จึึงสามารถสรุุปได้้ว่่าการฝึึกทางด้้านร่่างกายอย่่างสม่ำำ��เสมอมีีประสิิทธิิผลในการป้้องกัันการหกล้้มที่่�ดีีที่่�สุุดและสามารถ
นำำ�ไปใช้้ฝึึกได้้อย่่างปลอดภััย
คำำ�สำำ�คััญ : ผู้้�สููงอายุุ การหกล้้ม การฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้ม การเดิิน
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Abstract
Falls are a main problem in the elderly. Therefore, fall prevention is an important issue in order to
deal with the problem of the upcoming “Super Aged Society”. This study aimed to develop and compare the
effectiveness of three fall prevention training programs: Cognitive training, Physical training and Combined
physical and cognitive training. Forty-five community-dwelling older adults were allocated into three groups.
Participants underwent the developed training program for one hour per session, three times per week for
three months. There were pre-intervention and post-intervention assessments. Analysis of Covariance was
used to analyze data. Significant level was set at p < 0.05. The results showed that participants in physical
training group and combined physical and cognitive training group performed significantly better than
participants in cognitive training group after training on fall risk score (p = 0.003), reaction time (p = 0.002),
step variability (p = 0.008) and fear of falling (p = 0.008). Moreover, participants in physical training group
performed significantly better than participants in cognitive training group on postural sway (p = 0.021). The
average of the main outcomes shown that the best performance trends were found in the participants in
physical training group. Our findings suggest that regular fall prevention training with physical training is the
most effective program to prevent falls. The elderly are able to self-training safely in community.
Keywords: elderly, falls, falls prevention training, gait
บทนำำ�

ในปัั จ จุุ บั ั น ประเทศไทยกำำ �ลั ั ง เผชิิ ญ กัั บ
สถานการณ์์สัังคมสููงวััย (Aged Society) ซึ่่�งหมายถึึง
ประเทศไทยมีี ประชากรที่่�มีีอ ายุุ 60 ปีีขึ้้ �นไปเกิิ น กว่่ า
ร้้อยละ 10 ของประชากรทั้้�งประเทศและในปีีพ.ศ. 2574
คาดว่่าประเทศไทยจะเข้้าสู่่� “สัังคมสููงวััยระดัับสุุดยอด”
(Super aged society)(1) โดยสถานการณ์์การเพิ่่�มขึ้้�น
ของประชากรผู้้�สููงอายุุส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในด้้านสัังคม เศรษฐกิิจและโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การบริิการทางด้้านสาธารณสุุข ซึ่่�งการให้้บริิการทาง
ด้้านสาธารณสุุขในเชิิงรุุกเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกััน
ภาวะความเจ็็บป่่วยเป็็นระบบที่่�ได้้รัับการยอมรัับเป็็น
สากลว่่ามีีประสิิทธิิภาพและคุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุน
การหกล้้มเป็็ นปั ั ญ หาสุุ ข ภาพที่่� สำ ำ �คั ั ญ และ
เกิิดขึ้้�นบ่่อยในผู้้�สููงอายุุ ปััญหาการหกล้้มส่่งผลกระทบ
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่องบประมาณด้้านสาธารณสุุข
ของประเทศ (2,3) ในประเทศไทยมีีรายงานอุุบััติิการณ์์
การหกล้้มของผู้้สูู� งอายุุที่่อ� าศััยในชุุมชนสููงถึึงร้้อยละ 18.7
ในปีี พ.ศ. 2541(4) และมีีอัตั ราเพิ่่�มขึ้้น� ในทุุก ๆ ปีี(5,6) อุุบัติั เิ หตุุ
จากการหกล้้มในกลุ่่�มผู้้ � สูู งอายุุ มั ั ก รุุ น แรงทำำ � ให้้เกิิ ด
การบาดเจ็็ บ กระดููกหัั ก (3) สมองกระทบกระเทืือน
ต้้องเข้้ารัับการรัักษาในสถานพยาบาลและอาจเสีียชีีวิติ ได้้
การหกล้้มไม่่ได้้ส่่งผลกระทบเฉพาะทางด้้านร่่างกายเท่่านั้้น�
แต่่ ยั ั ง ส่่ ง ผลต่่ อ สภาพจิิ ต ใจ ภาวะซึึมเศร้้า การกลัั ว
การหกล้้ม(7) การขาดความมั่่�นใจที่่�จะทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ

ซึ่่�งจะส่่งผลทำำ�ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�แย่่ลง(8,9) และอาจเป็็น
ภาระพึ่่�งพิิงของครอบครััวและสัังคมต่่อไป
การหกล้้มเกิิดจากปััจจััยเสี่่�ยงในหลายด้้าน
โดยพบว่่าผู้้�สููงอายุุมัักหกล้้มในขณะที่่�เดิินหรืือเปลี่่�ยน
ท่่าทาง(10,11) ซึ่่�งผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความบกพร่่องของการเดิิน
และการทรงตััวจะมีีความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�น(12)
นอกจากนั้้� นยั ั ง พบว่่ า ผู้้ � สูู งอายุุ มั ั ก หกล้้มในขณะที่่�
เดิิ น พร้้อมกัั บ ทำำ �กิ ิ จ กรรมอย่่ า งอื่่ � นร่ ่ ว มด้้วย(13,14) เช่่ น
เดิินพร้้อมกัับคุุยโทรศััพท์์ หรืือเดิินพร้้อมกัับอ่่านป้้ายต่่างๆ
ข้้างทาง เป็็ น ต้้น การที่่� ผู้ ้ � สูู งอายุุ มั ั ก หกล้้มในขณะที่่�
เดิินพร้้อมกัับทำำ�กิจิ กรรมอย่่างอื่่นร่
� ว่ มด้้วยนั้้�นเนื่่อ� งมาจาก
การเดิินอาศััยการควบคุุมจากสมองขั้้นสูู
� ง เช่่น ความตั้้ง� ใจ
(attention) และการบริิหารจััดการ (executive function)(15)
โดยการทำำ�งานของสมองที่่�ถดถอยลงในผู้้สูู� งอายุุจะส่่งผล
ต่่อความเสี่่�ยงของการหกล้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�น(16,17) และการเดิิน
ที่่�ผิิดปกติิมากขึ้้�น(18) จะเห็็นได้้ว่่าการทำำ�งานของสมอง
ที่่�ถดถอยลง ความบกพร่่องของการเดิินและการทรงตััว
มีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างมากและส่่งผลให้้เกิิดการหกล้้ม
ในผู้้ � สูู งอายุุ ไ ด้้ ดัั ง นั้้� น การฝึึ ก หรืือการออกกำำ �ลั ั ง กาย
เพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มเป็็นการรัักษาฟื้้�นฟููสภาพร่่างกาย
โดยวิิธีีที่่�ไม่่ใช้้ยา (non-pharmacological approach)
จึึงอาจจะต้้องคำำ�นึึงถึึงการเพิ่่ม� ความสามารถทั้้ง� ด้้านร่่างกาย
(การเดิินและการทรงตััว) และด้้านการทำำ�งานของสมอง
ร่่วมด้้วย
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มีีผู้้�พััฒนาโปรแกรมการฝึึกเพื่่�อป้้องการหกล้้ม
ขึ้้�นมาหลากหลายโปรแกรม โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการฝึึก
ทางด้้านร่่างกาย (physical training) และออกแบบ
โดยมีี รูู ปแบบ ระยะเวลาการฝึึ ก ความถี่่� ความหนัั ก
และความท้้าทายของการฝึึกแตกต่่างกัันไปซึ่่�งลัักษณะ
การฝึึกส่่วนใหญ่่มัักเป็็นการออกกำำ�ลัังกายหลายประเภท
ร่่ ว มกัั น (19-22) (multiple types of exercise)
เน้้นการฝึึกการทรงตััว การฝึึกเพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแรง
ของกล้้ามเนื้้�อ การฝึึกการประสานสััมพัันธ์์ของร่่างกาย
การเดิิน การออกกำำ�ลัังกายแบบแอโรบิิค เป็็นต้้นและ
ถึึงแม้้จะพบการรายงานว่่ า การทำำ � งานของสมอง
มีี ค วามสัั ม พัั นธ์ ์ กั ั บ ความเสี่่� ย งต่่ อ การหกล้้มและ
การทรงตััวแต่่ยัังคงมีีการศึึกษาจำำ�นวนไม่่มากนัักที่่�ได้้
ทำำ � การศึึกษาผลของการฝึึ ก การทำำ � งานของสมอง
(cognitive training) ต่่อการป้้องกัันการหกล้้ม ซึ่่�งใน
การศึึกษาส่่ ว นใหญ่่ ใ ช้้รููปแบบของเกมส์์ แ ละการฝึึ ก
โดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ฝึึกและพบว่่าอาสา
สมััครมีีความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม การเดิินและการทรงตััว
ที่่�ดีีขึ้้�นหลัังจากการฝึึก(23-27) และจากการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�
รายงานว่่าโปรแกรมการฝึึกที่่�มีีทั้้�งการฝึึกการทำำ�งานของ
สมองและด้้านร่่างกายที่่�รวมการฝึึกการทรงตััวเข้้าด้้วย
อาจช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิผลของการป้้องกัันการหกล้้ม(28,29)
ซึ่่ � ง สอดคล้้องกัั บ รายงานจากการศึึกษาก่่ อ นหน้้านี้้�
ว่่ า การทำำ � งานของสมองที่่� ถ ดถอยลงและการทรงตัั ว
ที่่�แย่่ลงจะส่่งผลให้้เกิิดการหกล้้ม ดัังนั้้�นการฝึึกที่่�ไปเพิ่่�ม
การทำำ�งานของสมองและเพิ่่�มความสามารถในการทรงตััว
อาจสามารถป้้องกัันการหกล้้มได้้ โดยรููปแบบการป้้องกััน
การหกล้้มที่่�มีีการรวมการฝึึกการทำำ�งานของสมองและ
การฝึึกทางด้้านร่่างกายเข้้าด้้วยกัันจึึงได้้ถููกพััฒนาขึ้้�น
อย่่างหลากหลายและส่่วนใหญ่่จะใช้้การฝึึกรููปแบบที่่�ฝึึก
ให้้ทำำ�งานสองงานไปพร้้อมๆกััน(30,31) (dual-task training)
โดยผลการศึึกษาพบว่่ า สามารถเพิ่่� ม ความสามารถ
ในการทรงตััว การเดิิน และลดความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม
ในผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันและผู้้�สููงอายุุได้้ นอกจากนั้้�นยัังมีี
การฝึึ ก เพื่่ � อ ป้้ อ งกัั น การหกล้้มประเภทอื่่ � นที่่ � จั ั ด ได้้ว่่ า
เป็็ น การฝึึ ก ทางด้้านร่่ า งกายและสมองร่่ ว มกัั น ได้้แก่่
การฝึึกไทชิิ (Tai Chi) และการเต้้น โดยพบว่่าผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ฝึึกไทชิิมีีการทรงตััวดีีกว่่าและอุุบััติิการณ์์การหกล้้ม
ที่่�น้้อยกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มควบคุุม(32,33) แต่่ถึึง
อย่่างไรการฝึึกไทชิิในบางท่่ายัังอัันตรายและเสี่่�ยงที่่�จะ
ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุหกล้้มระหว่่างการฝึึกได้้ โดยในปััจจุุบััน
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ตามแหล่่ ง ชุุ ม ชนหรืือชมรมผู้้ � สูู งอายุุ ข องไทยนิิ ย ม
การออกกำำ�ลัังกายด้้วยการเต้้นซึ่่�งเป็็นการออกกำำ�ลัังกาย
ที่่�เป็็นที่่�ชื่่�นชอบ สร้้างความสนุุกสนานให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุและ
ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุติิดและสนใจเข้้าร่่วมการออกกำำ�ลัังกาย
มากขึ้้�นเพื่่�อลดปััญหาการออกกำำ�ลัังกายที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมอ
ในผู้้�สููงอายุุ โดยการเต้้นเป็็นการฝึึกการเคลื่่�อนไหวแบบ
องค์์รวมมีีการประสานสััมพัันธ์์กัันอย่่างซัับซ้้อนระหว่่าง
ระบบรัับความรู้้�สึึกสั่่�งการ ระบบการทำำ�งานของร่่างกาย
การทำำ�งานของสมองและทัักษะทางสัังคม(34) และจากผล
ของการศึึกษาก่่ อ นหน้้านี้้� พ บว่่ า การเต้้นจะส่่ ง ผลให้้
ความสามารถในการเดิิน การทรงตััว ความแข็็งแรงของ
กล้้ามเนื้้� อ การเคลื่่ � อ นไหวดีี ขึ้้ � น หลัั ง จากจากฝึึ ก และ
สามารถลดอััตราเสี่่�ยงต่่อการหกล้้มในผู้้�สููงอายุุได้้(35-43)
โดยองค์์ความรู้้�จากงานวิิจััยในปััจจุุบัันบ่่งชี้้�ว่่า
การฝึึกทางด้้านร่่างกายสามารถเพิ่่�มการทำำ�งานของสมอง
ในขณะเดีียวกัันการฝึึกการทำำ�งานของสมองก็็สามารถ
เพิ่่� ม ความสามารถในการเดิิ น และการทรงตัั ว และ
ทั้้�งสองวิิธีีล้้วนส่่งผลในการลดความเสี่่�ยงและอุุบััติิการณ์์
การหกล้้มในผู้้�สููงอายุุ (44-46) อย่่างไรก็็ตามยัังมีีคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับประสิิทธิิผลของการฝึึกว่่าการฝึึกประเภทใดที่่�มีี
ประสิิทธิิผลในการป้้องกัันการหกล้้มดีีที่่�สุุด ลัักษณะของ
โปรแกรมการฝึึกแบบใดที่่�มีีความเป็็นไปได้้ (feasibility)
ในการนำำ�มาใช้้กัับผู้้�สููงอายุุ ปริิมาณและความหนัักใน
การฝึึกเท่่าใดที่่�จะได้้ผลของการฝึึกแต่่ไม่่ส่่งผลกระทบ
ที่่�แย่่ลง (adverse effect) ต่่อผู้้�สููงอายุุนั้้�นยัังไม่่มีีข้้อสรุุป
ที่่�ชััดเจน
ปััจจุุบัันมีีหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชนหััน
มาสนใจงานด้้านผู้้�สููงอายุุเป็็นจำำ�นวนมากไม่่ว่่าจะเป็็น
โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ สถานพัักฟื้้�นในการดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือ
แหล่่ ง เรีี ย นรู้้ � ด้้ านการดููแลผู้้ � สูู งอายุุ เ พื่่ � อ ให้้ผู้้ � สูู งอายุุ
มีีสุุขภาพดีี มีีพฤติิกรรมสุุขภาพและดููแลสุุขภาพตนเอง
ได้้อย่่างถููกต้้อง ดัังนั้้�นการศึึกษานี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่ � อ พัั ฒ นาและเปรีี ย บเทีี ย บประสิิ ท ธิิ ผ ลของรููปแบบ
การฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มทั้้�ง 3 รููปแบบคืือ การฝึึก
ทางด้้านร่่ า งกาย (physical training) การฝึึ ก
การทำำ�งานของสมอง (cognitive training) และการฝึึก
การทำำ�งานร่่วมกัันของร่่างกายและสมอง (combined
physical and cognitive training) โดยคำำ �นึึ งถึึง
การนำำ � มาปฏิิ บัั ติ ิ ไ ด้้จริิ ง ในผู้้ � สูู งอายุุ ว่่ า การฝึึ กแบบใด
สามารถป้้องกัันการหกล้้มได้้ดีีที่่สุ� ดุ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การป้้องกััน
การหกล้้มในผู้้ � สูู งอายุุ ไ ทยต่่ อ ไป โดยมีี ส มมุุ ติ ิ ฐ าน
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การศึึกษาว่่ารููปแบบการฝึึกที่่�มีีการฝึึกการทำำ�งานร่่วมกััน
ของร่่างกายและสมองน่่าจะมีีประสิิทธิิผลในการป้้องกััน
การหกล้้มได้้ดีีกว่่ารููปแบบการฝึึกที่่�ฝึึกการทำำ�งานของ
สมองและรููปแบบการฝึึกที่่�ฝึึกทางด้้านร่่างกาย
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษานี้้�ได้้รัับการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
วิิจััยและจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ โรงพยาบาลสมเด็็จ
พระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ กรมการแพทย์์
กระทรวงสาธารณสุุข เอกสารเลขที่่� 2/2561 ซึ่่�งมีีขั้้�นตอน
การพัั ฒ นาโปรแกรมการฝึึ ก เพื่่ � อ ป้้ อ งกัั น การหกล้้ม
ในแต่่ละรููปแบบโดยการศึึกษาและทบทวนวรรณกรรม
ที่่�เกี่่ย� วข้้องรวมทั้้�งจััดประชุุมขอคำำ�ปรึึกษาจากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
เพื่่ � อ เป็็ น แนวทางในการพัั ฒ นาโปรแกรมการฝึึ ก
เพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มทั้้�ง 3 รููปแบบ หลัังจากนั้้�นได้้จััดส่่ง
รููปแบบโปรแกรมการออกกำำ �ลั ั ง กายที่่� พั ั ฒ นาขึ้้� น ให้้
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิตรวจสอบและเสนอแนะแล้้วนำำ�รููปแบบ
การฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มทั้้�ง 3 รููปแบบหลัังจากที่่�
ปรัับแก้้ไขไปทดลองใช้้ในผู้้สูู� งอายุุเพื่่�อหาจุุดบกพร่่องและ
แก้้ไขเพื่่อ� ให้้ได้้รููปแบบที่่ส� ามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง การศึึกษา
นี้้�มีกี ารคำำ�นวณหาขนาดประชากรกลุ่่�มตััวอย่่างโดยอ้้างอิิง
จากการศึึกษาของ Silsupadol และคณะ(47) ใช้้โปรแกรม
G*Power 3.1(48) ในการคำำ�นวณและวิิเคราะห์์หาจำำ�นวน
กลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยค่่า Partial eta squared เท่่ากัับ 0.07
ค่่า Effect size เท่่ากัับ 0.27 ค่่า Power เท่่ากัับ 0.8
และค่่าแอลฟาเท่่ากัับ 0.05 จะได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
36 คนและคำำ�นวณค่่าความถดถอยร้้อยละ 25 ดัังนั้้�น
ในการศึึกษานี้้� จึึ งต้้ อ งมีี อ าสาสมัั ค รจำำ �น วน 45 คน
ซึ่่ � ง อาสาสมััครแต่่ละกลุ่่�มจะมาจากการสุ่่�มแบบเจาะจง
(purposive sampling) ตามความสนใจในการเข้้าร่่วม
โปรแกรมของอาสาสมััครแต่่ละท่่าน โดยอาสาสมััคร
ที่่� มี ี คุ ุ ณ สมบัั ติ ิ ต ามเกณฑ์์ ก ารศึึกษาได้้รัั บ การอธิิ บ าย
วััตถุุประสงค์์และวิิธีีการศึึกษาอย่่างละเอีียดและลงนาม
ในใบยิินยอมเข้้าร่่วมการศึึกษา (informed consent
form) โดยเกณฑ์์การคััดเข้้าคืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยอยู่่�ใน
ชุุมชนที่่�มีีอายุุมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 60 ปีี สามารถเดิินได้้
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ด้้วยระยะทางต่่ อ เนื่่ � อ งอย่่ า งน้้อย 10 เมตรโดยไม่่ ใ ช้้
เครื่่�องช่่วยเดิิน สามารถทำำ�ตามคำำ�สั่่�งง่่าย ๆ ได้้อย่่าง
เข้้าใจตาม cut-off point ของแบบทดสอบสภาพสมอง
เบื้้� อ งต้้นฉบัั บ ภาษาไทย (Mini-Mental State
Examination-Thai 2002: MMSE-Thai 2002)
ต้ ้ อ งมีี ค ะแนน MMSE-Thai 2002 มากกว่่ า
22 คะแนนหากเรีี ย นสููงกว่่ า ระดัั บ ประถมศึึกษา
คะแนนมากกว่่า 17 คะแนนหากเรีียนระดัับประถมศึึกษา
และคะแนนมากกว่่า 14 คะแนนหากไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือ
และเป็็ นบุ ุ ค คลที่่� ยิ ิ นดี ี เ ข้้าร่่ ว มในการศึึกษาด้้วย
ความสมัั ค รใจอย่่ า งต่่ อ เนื่่ � อ งเป็็ น ระยะเวลา 3 เดืือน
ส่่วนเกณฑ์์การคััดออก คืือ บุุคคลที่่�มีีความผิิดปกติิของ
ระบบประสาท ระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อและระบบ
การหายใจและการทำำ � งานของหัั ว ใจที่่� อ าจส่่ ง ผลต่่ อ
ความสามารถในการทดสอบ (เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง
โรคพาร์์กิินสััน ข้้ออัักเสบอย่่างรุุนแรง โรคหลอดลมอุุดกั้้น�
เรื้้�อรััง เป็็นต้้น) บุุคคลที่่�มีีภาวะซึึมเศร้้า (depression)
อย่่ า งรุุ น แรง ตาม cut-off point ของแบบประเมิิ น
ความซึึมเศร้้าในผู้้ � สูู งอายุุ ไ ทย (Thai Geriatric
Depression Scale: TGDS) โดยมีี ค ะแนน TGDS
มากกว่่ า หรืือเท่่ า กัั บ 25 คะแนนขึ้้� น ไป และบุุ ค คล
ที่่�ดื่่�มเครื่่�องแอลกอฮอล์์มาก่่อนทำำ�การทดสอบ 12 ชั่่�วโมง
และอาสาสมัั ค รจะถููกคัั ด ออกจากการศึึกษาเมื่่ � อ มีี
จำำ�นวนครั้้�งในการเข้้าร่่วมการฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้
มไม่่ถึึงร้้อยละ 80 (ไม่่ถึึง 29 ครั้้�งจากทั้้�งหมด 36 ครั้้�ง)
กระบวนการศึึกษาวิิจััยแสดงใน Figure 1 ในการศึึกษานี้้�
มีี อ าสาสมัั ค รเข้้าร่่ ว มในการศึึกษาทั้้� ง หมด 45 คน
โดยอาสาสมััครจะแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 15 คน
คืือ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มในรููปแบบ
ที่่ฝึ� กึ การทำำ�งานสมองเพีียงอย่่างเดีียว (cognitive training:
CT) กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มในรููปแบบ
ที่่�ฝึกึ ทางด้้านร่่างกายเพีียงอย่่างเดีียว (physical training:
PT) และกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มใน
รููปแบบที่่�ฝึกึ ร่่างกายและการฝึึกสมองร่่วมกััน (combined
physical and cognitive training: PCT)
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Figure 1 Flow diagram of the study
กระบวนการฝึก รูปแบบการฝึกเป็นการฝึก
แบบกลุ่่�ม (group exercise) โดยใช้้พื้้�นที่่ข� องชมรมผู้้สูู� งอายุุ
ตามแหล่่งชุุมชนในการฝึึก การฝึึกในทุุกรููปแบบจะมีีครููฝึกึ
ที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข จำำ�นวน 2 ท่่านทำำ�หน้้าที่่�ฝึึก
ตรวจสอบความถููกต้้องของท่่าทางและดููแลความปลอดภััย
ให้้แก่่อาสาสมััครผู้้สูู� งอายุุ ใช้้เวลาในการฝึึก 1 ชั่่ว� โมงต่่อวััน
สััปดาห์์ละ 3 วััน เป็็นเวลา 3 เดืือน (รวมการฝึึกทั้้�งหมด
36 ครั้้�ง) มีีการปรัับความยากในการฝึึกพร้้อมกัันทุุกเดืือน
เดืือนละ 1 ครั้้�งโดยเริ่่�มจากความยากที่่�ระดัับพื้้�นฐาน
(beginner) ไปยัั ง ระดัั บ ปานกลาง (intermediate)
และระดัับยาก (advanced) ตามลำำ�ดัับ
การฝึึกการทำำ�งานของสมอง (CT) จะเน้้น
ไปที่่�การฝึึกสมองในด้้านความสนใจจดจ่่อ (Attention)
ความจำำ� (Memory) ด้้านมิิติิสััมพัันธ์์ (Visuospatial

function) และด้้านความคิิด การตััดสิินใจ การบริิหาร
จััดการ (Executive function) โดยมีีการปรัับความยาก
ในการฝึึกตามการปรัับความยากในการทำำ�งานของสมอง
จำำ�นวนชุุดข้้อมููลความจำำ� ความยากในการคิิด ตััดสิินใจ
และการบริิหารจััดการ รููปแบบการฝึึกเป็็นการฝึึกโดยใช้้สื่่อ�
จากแบบฝึึกในกระดาษ (paper based) บััตรภาพ บััตรคำำ�
เครื่อ�่ งฉายภาพนิ่่ง� เกมส์์ SUDOKU และนำำ�การฝึึกบางส่่วน
จากคู่่�มืือการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพสมองของผู้้ � ที่่ � มี ี ปั ั ญ หา
ความจำำ � บกพร่่ อ งระยะต้้นสำำ � หรัั บ ประชาชนทั่่� ว ไป (49)
มาใช้้ประกอบในการฝึึกดัังรายละเอีียดใน Table 1
การฝึึกทางด้้านร่่างกาย (PT) จะเน้้นไปที่่�
การฝึึกเพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อแขนและขา
การฝึึกทรงตััว การฝึึกประสานสััมพัันธ์์ของร่่างกายและ
ความคล่่ อ งตัั ว ใช้้ความหนัั ก ในการออกกำำ �ลั ั ง กาย
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ระดัับปานกลาง (moderate intensity) โดยมีีการปรัับ
ความยากในการฝึึกตามการปรัับแรงต้้าน จำำ�นวนครั้้�ง
จำำ�นวนเซต ในการออกกำำ�ลัังกาย ขนาดของฐานรองรัับ
ระดัั บ การยึึดเกาะ ความเร็็ ว ในการเคลื่่ � อ นไหวและ
ลัั ก ษณะความยืืดหยุ่่�นของฐานรองรัั บ ในการทรงตัั ว
โดยอุุปกรณ์์ที่่ใ� ช้้ในการฝึึก ได้้แก่่ ถุุงทรายขนาด 1 กิิโลกรััม
ยางยืืด ลููกบอล กรวย แผ่่นโฟม เป็็นต้้นดัังรายละเอีียด
ใน Table 1
การฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันของร่่างกายและ
สมอง (PCT) จะเน้้นไปที่่�การฝึึกทั้้�งทางด้้านร่่างกาย
และการทำำ � งานของสมองร่่ ว มกัั น โดยการฝึึ ก จะใช้้
การเต้้นที่่�มีจัี งั หวะและลำำ�ดับั ในการก้้าวขาเป็็นชุดรูู
ุ ปแบบ
การเต้้นที่่� ต่ ่ า งกัั น (Line dance) มาใช้้ฝึึ ก โดยมีี
การปรัั บ ความยากในการฝึึ ก ตามการปรัั บ ความเร็็ ว
ของจัังหวะเพลงที่่�ใช้้ฝึึก จำำ�นวนชุุดท่่าทางที่่�ต้้องจดจำำ�
ตั้้�งแต่่ 40 – 60 ท่่าในเพลง ระดัับความยากในการควบคุุม
การทรงตััว องศาในการหมุุนตัวั ขณะเต้้น (90 – 360 องศา)
พื้้�นที่่�ของฐานรองรัับที่่�ใช้้ยืืน ทิิศทางการเคลื่่�อนไหวและ
การควบคุุมการทรงตััวซึ่่�งจะมีีการเปลี่่�ยนเพลงที่่�ใช้้ใน
การฝึึกทุุกสััปดาห์์ดัังรายละเอีียดใน Table 1
ตััวแปรที่่�ใช้้วััดผล จะทำำ�การวััดผล 2 ครั้้�ง
คืือก่่อนการฝึึกและหลัังการฝึึก การประเมิินในการวิิจััย
มีีดัังนี้้�
1.	ชุุ ด ประเมิิ น ความเสี่่� ย งต่่ อ การหกล้้ม
(Physiological Profile Assessment : PPA) เป็็ น
ตััวแปรหลัักในงานวิิจัยั มีีการประเมิินปัจั จััยทางสรีีรวิิทยา
ที่่�ส่่งผลให้้เสี่่�ยงต่่อการหกล้้มในผู้้�สููงอายุุ การประเมิิน
ประกอบด้้วย 1) การประเมิินการแกว่่งของจุุดรวมมวล
(postural sway), 2) การประเมิินปฏิิกิิริิยาตอบสนอง
ต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นของมืือ (reaction time), 3) การประเมิิน
ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อเหยีียดเข่่า (knee extensor
strength), 4) การประเมิินการรัับความรู้้สึึ� กในการเคลื่่อ� นไหว
ของข้้อต่่อ (proprioception) และ 5) ความสามารถใน
การแยกความแตกต่่างของความมืืด-สว่่าง (contrast
sensitivity) คะแนนความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม (fall risk
score หรืือ PPA score) ได้้จากการนำำ�ผลการประเมิิน
แต่่ละด้้านไปเข้้าสมการทำำ�นายความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม
สำำ�หรัับเกณฑ์์การแปลผลความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้มคืือ
คะแนนน้้อยกว่่า 0 = มีี ความเสี่่�ยงหกล้้มต่ำำ�� (low risk),
0 - 1 = มีี ค วามเสี่่� ย งหกล้้มเล็็ ก น้้อย (mild risk),
1 - 2 = มีี ค วามเสี่่� ย งหกล้้มปานกลาง (moderate
risk) และ คะแนนมากกว่่า 2 = มีี ความเสี่่�ยงหกล้้มสููง
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(high risk)(50,51) ซึ่่�งงานวิิจััยที่่�ผ่่านมาพบว่่าแบบประเมิิน
PPA เป็็นแบบประเมิินที่่�มีีความเที่่�ยงตรง น่่าเชื่่�อถืือ
และสามารถใช้้จำำ�แนกผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม
ออกจากผู้้ � ที่่ � ไ ม่่ มี ี ค วามเสี่่� ย งต่่ อ การหกล้้มได้้แม่่ นยำ ำ �
ร้้อยละ 79(51)
2. Mobility lab เป็็นอุปุ กรณ์์ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ
สููงมากในการวิิเคราะห์์การเดิินและการทรงตััวได้้โดยใช้้
เวลาน้้อยและมีี วิ ิ ธี ี ก ารทดสอบที่่� ง่ ่ า ยเพีี ย งติิ ดตั ั ว
รัับสััญญาณ (Sensor) ที่่�ร่่างกายในบริิเวณต่่างๆ 4 จุุด
เช่่น หน้้าอก เอว ข้้อเท้้า 2 ข้้าง เท่่านั้้�น ก็็สามารถทำำ�การ
วััดผลได้้ ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือที่่�นิิยมใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย
ในปััจจุุบััน (52)
3. แบบประเมิิ นพุ ุ ท ธิิ ปั ั ญ ญา (Montreal
Cognitive Assessment-Basic Thai version: MoCA-B)
เป็็นเครื่่�องมืือคััดกรองอย่่างเร็็วสำำ�หรัับภาวะสมองเสื่่�อม
ระยะแรกเริ่่�ม
4. แบบประเมิินการกลััวการหกล้้ม(53) (Falls
Efficacy Scale-International : FES-I) ใช้้ประเมิิน
เพื่่ � อ คัั ด กรองกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� มี ี ค วามกลัั ว การหกล้้ม
สร้้างขึ้้� น จากทฤษฎีี การรัั บรู้้� ความสามารถของตนเอง
ในกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ท้้าทายระบบการทรงตััว ช่่วงคะแนน
ตั้้� ง แต่่ 16 ถึึง 64 คะแนน โดยคะแนนที่่� สูู งแสดงถึึง
การกลััวการหกล้้มที่่�มาก
5. แบบประเมิินความพึึงพอใจในการเข้้าร่่วม
โครงการ เป็็นแบบประเมิินความพึึงพอใจทั้้�งหมด 4 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านสถานที่่�ในการฝึึก ด้้านอุุปกรณ์์และสื่่�อที่่�ใช้้
ในการฝึึก ด้้านบุุคลากร ด้้านผลที่่�ได้้จากการฝึึกและ
ระยะเวลาในการฝึึก มีีการให้้คะแนน 5 ระดัับคะแนน
ตั้้�งแต่่ระดัับไม่่พอใจถึึงระดัับพอใจมาก
ในการศึึกษามีีผู้้�ประเมิินทั้้�งหมด 8 คน และ
ผู้้�ทำำ�การประเมิินจะไม่่ทราบว่่าอาสาสมััครอยู่่�กลุ่่�มใด
(single-blind) โดยผู้้ป� ระเมิินคนที่่� 1 ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์
ข้้อมููลพื้้� น ฐานของอาสาสมัั ค รและ FES-I ผู้้ � ป ระเมิิ น
คนที่่� 2 ดำำ�เนิินการประเมิิน MMSE-Thai 2002 ผู้้�ประเมิิน
คนที่่� 3 ดำำ � เนิิ น การประเมิิ น TGDS และ MoCA-B
ผู้้�ประเมิินคนที่่� 4 ดำำ�เนิินการประเมิิน Mobility Lab
และ TUG ผู้้�ประเมิินคนที่่� 5 ดำำ�เนิินการประเมิิน reaction
time และ contrast sensitivity ผู้้ � ป ระเมิิ น คนที่่� 6
ดำำ�เนิินการประเมิิน knee extensor strength ผู้้�ประเมิิน
คนที่่� 7 ดำำ � เนิิ น การประเมิิ น postural sway และ
ผู้้�ประเมิินคนที่่� 8 ดำำ�เนิินการประเมิิน proprioception
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Table 1 Fall prevention training programs
Cognitive training
Warm-up
(meditation, breathing & stretching exercise: 10 min)
Attention training (7 min)
• Matching images 6 – 9 pairs
• Matching things in different sequence
• Counting the number of things in the picture
• Spelling the alphabet in the word backwards
• Listening the story and answer the question
Memory training (8 min)
• Remembering images and circle the thing you
saw in the paper
• Remembering images and answer the question
• Play card game to turn over 3-8 pairs of matching
cards
• Remembering the geometric shapes and put the
geometric in the correct sequent
Rest (10 min)
Visuospatial function training (5 min)
• Finding the thing in the given direction
• Finding the block of number in the given direction
• Label the place in the map from the given
information
Executive function training (15 min)
• Divide the thing equally
• Sudoku game
• Jigsaw puzzle
• Stroop color naming task
Cool-down
(giving feedback ,breathing & stretching
exercise: 5 min)

Combined physical and
cognitive training
Warm-up (10 min)
Warm-up (10 min)
Strengthening (10 min)
Line dance (45 min)
40 – 60 rhythm
• Scapular retraction with resistive
Cool-down (5 min)
band
• Shoulder abduction with resistive
band
• Alternate toe up and heel raise
• Marching on spot
• Hip abduction
• Squat
Balance Coordination and Agility
(35 min)
• Standing on foam surface
• Single leg stand
• Zig zag walking
• Lateral walking
• Forward agility step
• Throwing ball to another person
Cool-down (5 min)

การวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้้การวิิ เ คราะห์์ ท างสถิิ ติ ิ เ ชิิ ง พรรณนา
(descriptive statistic) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพื้้�นฐาน
ของอาสาสมััครและใช้้สถิิติิ Analysis of covariance
(ANCOVA) เพื่่ � อ ประเมิิ น ความแตกต่่ า งของตัั ว แปร
ระหว่่างรููปแบบการฝึึกเพื่่�อป้้องกัันการหกล้้มทั้้�งสามกลุ่่�ม
โดยใช้้ค่่ า อายุุ แ ละค่่ า ตัั ว แปรเริ่่� ม ต้้น (baseline
assessment) เป็็นตััวแปรร่่วม (covariate variable)
ทำำ � การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููลโดยใช้้โปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์
Statistical Software for analysis (SPSS) โดยตั้้�งค่่า
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05

Physical training

ผลการวิิจััย
1.	ข้้อมููลทั่่�วไปของอาสาสมััคร
อาสาสมัั ค รผู้้ � สูู งอายุุ ทั้้ � ง หมดที่่� เ ข้้าร่่ ว ม
การฝึึกจนครบโปรแกรมในกลุ่่�ม CT จำำ�นวน 9 ราย กลุ่่�ม PT
จำำ�นวน 14 ราย และกลุ่่�ม PCT จำำ�นวน 11 ราย โดยจาก
แบบประเมิิ น ความพึึงพอใจในการเข้้าร่่ ว มโปรแกรม
การฝึึ ก พบว่่ า อาสาสมัั ค รกลุ่่�ม CT มีี ค วามพึึงพอใจ
ในการเข้้าร่่วมโปรแกรมการฝึึกร้้อยละ 96 อาสาสมััครกลุ่่�ม
PT มีีความพึึงพอใจในการเข้้าร่่วมโปรแกรมการฝึึกร้้อยละ
98.4 และอาสาสมััครกลุ่่�ม PCT มีีความพึึงพอใจใน
การเข้้าร่่ ว มโปรแกรมการฝึึ ก ร้้อยละ 98.8 Table 2
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แสดงข้้อมููลพื้้�นฐานของอาสาสมััครพบว่่าเมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ข้้อมููลพื้้� น ฐานของอาสาสมัั ค รและผลการประเมิิ น
ตััวแปรพื้้�นฐานก่่อนการฝึึก (baseline data) ระหว่่าง
อาสาสมัั ค รทั้้� ง สามกลุ่่�มนั้้� น พบว่่ า ค่่ า ดัั ช นีี ม วลกาย
(BMI) จำำ�นวนเพศ ชาย/หญิิง (Gender Male/Female)
ประวััติิการหกล้้มในช่่วงหกเดืือนที่่�ผ่่านมา (fall history
in the last 6 months) จำำ�นวนผู้้�ที่่�มีีประวััติิการหกล้้ม
(faller) ระดัับการศึึกษา (Education level) คะแนน
MMSE คะแนน FES - I และคะแนน Timed Up and
Go (TUG) ไม่่ มี ี ค วามแตกต่่ า งกัั น อย่่ า งมีี นั ั ย สำำ �คั ั ญ

ทางสถิิติิ ส่่วนอายุุพบว่่ากลุ่่�ม PCT มีีอายุุน้้อยกว่่ากลุ่่�ม PT
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p = 0.02) และคะแนนจาก
TGDS พบว่่าในกลุ่่�ม PCT มีีคะแนนน้้อยกว่่ากลุ่่�ม CT
และ กลุ่่�ม PT อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p = 0.02)
โดยผลจากการประเมิิ น MMSE,TGDS, FES-I และ
TUG พบว่่ า อาสาสมัั ค รทั้้� ง สามกลุ่่�มมีี ค่ ่ า คะแนน
จากการทดสอบสภาพสมองเบื้้�องต้้นอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
ความซึึมเศร้้าอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ( 0-12 คะแนน) ค่่าการกลััว
การหกล้้มในระดัับน้้อยถึึงปานกลาง และไม่่มีีความเสี่่�ยง
ต่่อการหกล้้ม (TUG < 14 วิินาทีี)

Table 2 Characteristics of the participants
Variables
Age (year)
BMI (kg/m2)

CT (n= 9)
69.44±8.03
25.54±5.21

PT (n = 14)
71.14±5.65
23.79±3.67

PCT (n = 11)
64.36±3.61
23.36±2.48

p-value
0.02a
0.42a

Gender (n) Male/Female
1/8
Fall history in the last 6 months (time)
0.44±0.88
Faller (n)
2
Education level (year)
8.44±6.76
Number of medicine taken per day (n)
1.11±1.27
MMSE score (score)
27.33±2.34
TGDS (score)
7.00±5.66
FES-I score(score)
25.56±7.41
TUG score (second)
10.15±1.41
Note: All values are mean ± SD. p value < 0.05
a
Anova
b
Chi-square test

1/13
0.14±0.53
1
6.07±2.43
0.93±1.54
27.64±2.53
6.50±3.08
27.71±9.51
12.13±2.04

3/8
0.55±0.93
3
10.27±4.03
0.36±0.67
28.00±2.05
2.55±2.16
24.09±5.59
10.87±2.09

0.35b
0.41a
0.39b
0.07a
0.37a
0.82a
0.02a
0.52a
0.06a

การหกล้้ม

2.	ข้้อมููลจากชุุ ด ประเมิิ น ความเสี่่� ย งต่่ อ

	ข้้อมููลใน Table 3 แสดงตััวแปรในระยะหลััง
จากการฝึึกของอาสาสมััครในแต่่ละกลุ่่�มเมื่่�อพิิจารณา
อายุุและค่่าตััวแปรพื้้น� ฐาน (baseline data) เป็็นตัวั แปรร่่วม
โดยพบว่่าอาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม CT มีีคะแนน
PPA ที่่�มากกว่่าอาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม PT
และกลุ่่�ม PCTอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (F2,29 = 7.28,
p = 0.003) (Figure 2) เมื่่ � อ เปรีี ย บเทีี ย บปฏิิ กิ ิ ริ ิ ย า

ตอบสนองต่่ อ สิ่่� ง กระตุ้้� น ของมืือพบว่่ า อาสาสมัั ค ร
ที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม CT มีีค่่า reaction time ที่่�มากกว่่า
อาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม PT และกลุ่่�ม PCT
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (F2,29 = 7.77, p = 0.002)
(Figure 3) เมื่่ � อ เปรีี ย บเทีี ย บการแกว่่ ง ของจุุ ด รวม
มวลพบว่่าอาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม CT มีีค่่า
postural sway ที่่�มากกว่่าอาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึก
ในกลุ่่�ม PT อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (F2,29 = 4.43,
p = 0.021) (Figure 4)
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Table 3 Output from ANCOVA models assessing the difference between groups
Assessment
CT
PT
PCT
PPA (score)
1.994 ± 0.26
0.736 ± 0.22
0.993 ± 0.26
Contrast sensitivity (dB)
10.939 ± 0.58
10.523 ± 0.48
10.202 ± 0.55
Proprioception (degree)
3.114 ± 0.418
2.976 ± 0.352
3.156 ± 0.410
Knee extensor strength (kg) 23.50 ± 1.44
23.91 ± 1.20
23.69 ± 1.43
Reaction time (ms)
339.67 ± 21.86
233.86 ± 18.22
246.84 ± 21.13
Postural sway (mm2)
1549.85 ± 222.38 729.84 ± 190.29 1317.41 ± 234.85
TUGD (second)
10.78 ± 0.6
11.48 ± 0.49
10.41 ± 0.55
Lateral step variability(cm)
6.238 ± 0.55
4.216 ± 0.46
3.910 ± 0.55
Step in turn (n)
4.25 ± 0.36
4.82 ± 0.30
4.82 ± 0.35
FES-I score (score)
32.61 ± 2.29
24.74 ± 1.96
22.46 ± 2.30
MoCA-b score (score)
26.15 ± 0.85
26.41 ± 0.70
26.79 ± 0.76
Note: all values are mean ± SE; dB = decibel; ms = millisecond; mm2 = square millimeter

F
7.284
0.419
0.058
0.025
7.77
4.428
0.984
5.729
0.895
5.648
0.159

P
0.003
0.661
0.943
0.975
0.002
0.021
0 .386
0.008
0.42
0.008
0.853

Figure 2 Mean PPA score, Error bars represent the standard error of the mean (* p < 0.05, ** p < 0.01)
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Figure 3 Mean reaction time, Error bars represent the standard error of the mean (* p < 0.05, ** p < 0.01)

Figure 4 Mean postural sway, Error bars represent the standard error of the mean (* p < 0.05)
3. ข ้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ก ารทรงตั ว โดย
mobility lab
เมื่่ � อ เปรีี ย บเทีี ย บความไม่่ ส ม่ำำ � � เสมอใน
การก้้าวเดิิน (lateral step variability) พบว่่าอาสาสมััคร

ที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม CT มีีค่่า lateral step variability
ที่่�มากกว่่าอาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม PT และ
กลุ่่�ม PCT อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (F2,29 = 5.73,
p = 0.008) (Figure 5)
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Figure 5 Mean lateral step variability, Error bars represent the standard error of the mean
(* p < 0.05, ** p < 0.01)
4.	ข้้อมููลจากการประเมิินการกลััวการหกล้้ม
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบค่่าคะแนนการกลััวการหกล้้ม
พบว่่าอาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม CT มีีค่่าคะแนน

FES-I ที่่�มากกว่่าอาสาสมััครที่่�ได้้รัับการฝึึกในกลุ่่�ม PT
และกลุ่่�ม PCT อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (F2,29 = 5.65,
p = 0.008) (Figure 6)

Figure 6 Mean FES – I score, Error bars represent the standard error of the mean (* p < 0.05, ** p < 0.01)
บทวิจารณ์
การศึึกษานี้้� มี ี วัั ตถุ ุ ป ระสงค์์ เ พื่่ � อ พัั ฒ นาและ
เปรีียบเทีียบประสิิทธิิผลของรููปแบบการฝึึกเพื่่�อป้้องกััน
การหกล้้มทั้้�ง 3 รููปแบบคืือ การฝึึกการทำำ�งานของสมอง
การฝึึกทางด้้านร่่างกายและการฝึึกการทำำ�งานร่่วมกััน
ของร่่างกายและสมอง โดยผู้้�วิิจััยตั้้�งสมมติิฐานว่่ารููปแบบ
การฝึึกที่่�มีีการฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันของร่่างกายและ
สมองน่่าจะมีีประสิิทธิิผลในการป้้องกัันการหกล้้มได้้ดีี

กว่่ารููปแบบการฝึึกที่่�ฝึกึ การทำำ�งานของสมองและรููปแบบ
การฝึึกที่่�ฝึึกทางด้้านร่่างกายซึ่่�งผลจากการศึึกษาพบว่่า
หลัังจากการฝึึกอาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึกึ การทำำ�งานร่่วมกััน
ของร่่ า งกายและสมองและอาสาสมัั ค รในกลุ่่�มที่่� ฝึ ึ ก
ทางด้้านร่่างกายมีีความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม, ระยะเวลา
ที่่�ใช้้ในการตอบสนอง ความไม่่สม่ำำ��เสมอในการก้้าวเดิิน
และการกลััวการหกล้้มที่่�น้้อยกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
อาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึึกการทำำ�งานของสมอง สำำ�หรัับ
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การแกว่่ ง ของจุุ ด รวมมวลพบว่่ า อาสาสมัั ค รในกลุ่่�ม
ที่่� ฝึ ึ ก ทางด้้านร่่ า งกายมีี ก ารแกว่่ ง ของจุุ ด รวมมวล
ที่่�น้้อยกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอาสาสมััครในกลุ่่�มที่่�ฝึึก
การทำำ�งานของสมอง โดยความพึึงพอใจในการเข้้าร่่วม
โปรแกรมการฝึึ ก ทั้้� ง สามกลุ่่�มมีี ค่ ่ า ไม่่ ต่ ่ า งกัั น อย่่ า งมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิและไม่่มีีผู้้�สููงอายุุหกล้้มในระหว่่าง
การฝึึ ก มีี เ พีี ย งอาสาสมัั ค รหนึ่่ � ง รายในกลุ่่�มที่่� ฝึ ึ ก
การทำำ�งานร่่วมกัันของร่่างกายและสมองที่่เ� กิิดการบาดเจ็็บ
ที่่�เข่่าระหว่่างการฝึึกและอาสาสมััครหนึ่่�งรายในกลุ่่�มที่่�
ฝึึกการทำำ�งานของสมองต้้องเข้้าทำำ�การผ่่าตััดตาและ
พัักฟื้้�นจึึงต้้องขอถอนตััวจากการฝึึก นอกจากนั้้�นเป็็น
อาสาสมัั ค รที่่� ติิ ดธุ ุ ร ะ (ติิ ด งานดููแลผู้้ � ป่ ่ ว ยในฐานะ
อาสาสมัั ค รสาธารณสุุ ข ประจำำ � หมู่่�บ้้าน เดิิ น ทางไป
ต่่างประเทศกัับครอบครััวจััดการงานศพให้้สามีี) จึึงเข้้า
ร่่ ว มการฝึึ ก ไม่่ ต่ ่ อ เนื่่ � อ งจนต้ ้ อ งคัั ด ออกจากการศึึกษา
(Figure 1) ซึ่่�งผลการศึึกษาเป็็นไปตามสมมติิฐานที่่�ตั้้�งไว้้
เพีี ย งบางส่่ ว นโดยผลจากการฝึึ ก ของกลุ่่�มที่่� ฝึ ึ ก ทาง
ด้้านร่่ า งกายและกลุ่่�มที่่� ฝึ ึ ก การทำำ � งานร่่ ว มกัั น ของ
ร่่ า งกายและสมองให้้ผลในการฝึึ ก ที่่� ใ กล้้เคีี ย งกัั น
แต่่เมื่่�อดููจากค่่าเฉลี่่�ย (Figure 2 – 6) โดยเฉพาะค่่าเฉลี่่�ย
ในตััวแปรหลัักของชุุดประเมิิน PPA (Figure 2 - 4) พบว่่า
ผลจากการฝึึกในกลุ่่�มที่่�ฝึึกทางด้้านร่่างกายมีีแนวโน้้มที่่�ดีี
กว่่าผลจากการฝึึกในกลุ่่�มที่่�มีีการฝึึกการทำำ�งานร่่วมกััน
ของร่่างกายและสมองแต่่การฝึึกในกลุ่่�มที่่�ฝึึกการทำำ�งาน
ของสมองอย่่างเดีียวให้้ผลในการฝึึกที่่�ด้้อยกว่่าการฝึึก
ทั้้�งสองแบบ
จากการศึึกษาก่่ อ นหน้้านี้้� เ กี่่� ย วกัั บ การฝึึ ก
การทำำ � งานของสมองเพื่่�อ ป้้อ งกัันการหกล้้มนั้้�น พบว่่ า
ภายหลัังจากการฝึึกการทำำ�งานของสมองโดย targeted
working memory training อาสาสมััครมีีความมั่่�นคง
ในการทรงท่่าที่่�ดีีขึ้้�น(23) หลัังจากการฝึึกโดย cognitive
dual-task training อาสาสมัั ค รมีี ก ารแกว่่ ง ของจุุ ด
รวมมวลและการทรงตััวขณะเคลื่่อ� นไหวที่่ดี� ขึ้้ี น� (24) หลัังจาก
การฝึึ ก โดย MindFit program พบว่่ า อาสาสมัั ค ร
มีีความเร็็วในการเดิินที่่�ดีีขึ้้�น(25) และเมื่่�อทำำ�การฝึึกโดย
computer-based cognitive training program
พบว่่าอาสาสมััครมีีคะแนน TUG ที่่�ดีีกว่่าอาสาสมััคร
ในกลุ่่�มควบคุุม(26) แต่่ยัังไม่่มีีการศึึกษาใดก่่อนหน้้านี้้�
ที่่ไ� ด้้ศึึกษาเปรีียบเทีียบผลของการฝึึกการทำำ�งานของสมอง
กัับการฝึึกประเภทอื่่นต่
� อ่ การป้้องกัันการหกล้้มในผู้้สูู� งอายุุ
สุุ ข ภาพดีี ใ นชุุ ม ชน ซึ่่ � ง ในการศึึกษานี้้� พ บว่่ า การฝึึ ก
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การทำำ � งานของสมองให้้ผลในการป้้ อ งกัั น การหกล้้ม
ที่่� ด้้ อยกว่่ า การฝึึ ก ในรููปแบบอื่่ � นนั้้� น อาจเนื่่ � อ งมาจาก
การฝึึ ก การทำำ � งานของสมองในการศึึกษาส่่ ว นใหญ่่
ก่่อนหน้้านี้้�ใช้้รููปแบบของเกมส์์และการฝึึกโดยใช้้โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์มาใช้้ฝึึกซึ่่�งเป็็นการฝึึกด้้วยตนเองที่่�บ้้าน
เพีียงลำำ�พังั แต่่การฝึึกการทำำ�งานของสมองในการศึึกษานี้้�
เป็็นการฝึึกแบบกลุ่่�ม (group training) ในห้้องฝึึกโดยมีีครููฝึกึ
สองคนต่่ออาสาสมััครทั้้�งหมด 15 คน อาจทำำ�ให้้ได้้ผล
ในการฝึึกที่่�ไม่่เข้้มข้้นเท่่ากัับการฝึึกด้้วยตนเองที่่�บ้้านและ
การที่่�ในการศึึกษานี้้�ไม่่พบความแตกต่่างของคะแนน
แบบประเมิินพุุทธิิปััญญา ระหว่่างอาสาสมััครแต่่ละกลุ่่�ม
อาจจะเนื่่�องมาจากอาสาสมััครในการศึึกษานี้้�เป็็นกลุ่่�ม
ผู้้สูู� งอายุุที่่ไ� ม่่มีภี าวะสมองเสื่่อ� มและไม่่มีภี าวะสมองเสื่่อ� ม
ระยะแรกเริ่่�มซึ่่�งการฝึึกในอาสาสมััครที่่�มีีการทำำ�งานของ
สมองที่่�ปกติิอาจจะเห็็นผลการเปลี่่�ยนแปลงจาการฝึึก
ได้้ยากกว่่าในกลุ่่�มที่่�มีีการทำำ�งานของสมองบกพร่่อง
ในการศึึกษานี้้�พบว่่าการฝึึกทางด้้านร่่างกาย
อย่่างเดีียวให้้ผลในการฝึึกที่่�มีีแนวโน้้มที่่�ดีีกว่่าการฝึึก
ในกลุ่่�มที่่มี� กี ารฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันของร่่างกายและสมอง
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลของการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�ที่่�ได้้ศึึกษา
ผลของการฝึึกทางด้้านร่่างกายต่่อการป้้องกัันการหกล้้ม
โดยในการศึึกษาส่่ ว นใหญ่่ มัั ก ออกแบบการฝึึ ก เป็็ น
การออกกำำ �ลัั ง กายหลายประเภทร่่ ว มกัั น (19-22) ดัั ง เช่่ น
รููปแบบการฝึึ ก ทางด้้านร่่ า งกายในการศึึกษานี้้�
ที่่� ประกอบไปด้้วย การฝึึ กเพื่่ � อเพิ่่� มความแข็็ ง แรงของ
กล้้ามเนื้้�อแขนและขา การฝึึกทรงตััว การฝึึกประสาน
สััมพัันธ์์ของร่่างกายและความคล่่องตััว โดยหลัักจะให้้
ความสำำ�คััญไปที่่�การฝึึกการทรงตััวที่่�ท้้าทายและการเพิ่่�ม
กำำ �ลัั ง ของกล้้ามเนื้้� อ ขา ซึ่่ � ง สอดคล้้องกัั บ การศึึกษา
ก่่อนหน้้านี้้�ที่่�มีีรายงานว่่า โปรแกรมการฝึึกเพื่่�อลดอััตรา
การหกล้้มของผู้้ � สูู งอายุุ ใ นชุุ ม ชนที่่� มี ี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพนั้้� น
โดยส่่วนใหญ่่จะมีีการฝึึกความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อ
และการฝึึ ก การทรงตัั ว ที่่� ท้้ าทายระบบการทรงตัั ว
โดยความเข้้มข้้นในการออกกำำ �ลัั ง กายอย่่ า งน้้อย
3 ชั่่� ว โมง/สัั ป ดาห์์ ถืือว่่ า มีี ป ระโยชน์์ สูู งสุุ ด ในการลด
อัั ต ราการหกล้้ม (ลดลง 23%) (54) โดยในการศึึกษา
ของ Kim H และคณะ(55) พบว่่าประเภทการออกกำำ�ลังั กาย
ที่่�มีีประสิิทธิิผลคืือการออกกำำ�ลัังกายแบบกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
การฝึึ ก การทรงตัั ว และการเพิ่่� ม ความแข็็ ง แรงของ
กล้้ามเนื้้�อ และในการศึึกษาของ Winser SJ และคณะ(56)
พบว่่าโปรแกรมการออกกำำ�ลัังกายด้้วยความหนัักระดัับ
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ปานกลาง ทำำ � สองครั้้� ง ต่่ อ สัั ป ดาห์์ ครั้้� ง ละ 60 นาทีี
เป็็นระยะเวลาหกเดืือนมีีความคุ้้�มค่่าคุ้้�มทุุนในการป้้องกััน
การหกล้้มในผู้้ � สูู งอายุุ แ ละการเพิ่่� ม ความแข็็ ง แรง
กล้้ามเนื้้� อ ขาและการฝึึ ก การทรงตัั ว มีี ค วามสำำ �คัั ญ
ในโปรแกรมป้้องกัันการหกล้้ม
จากผลการศึึกษาในครั้้� ง นี้้� ที่่ � ไ ม่่ พ บความ
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิของตััวแปร TUG
อาจเนื่่�องมาจากคำำ�สั่่�งของการเดิินในการทดสอบ TUG
ที่่ใ� ห้้อาสาสมััครเดิินด้้วยความเร็็วปกติิ แต่่ในบางการศึึกษา
ก่่ อ นหน้้านี่่� ไ ด้้มีี ก ารทดสอบโดยให้้อาสาสมัั ค รเดิิ น
ด้้วยความเร็็ ว สููงสุุ ดซึ่่ � ง เป็็ น การท้้าทายความสามารถ
ในการเดิิ น และการทรงตัั ว มากกว่่ า จึึงอาจทำำ � ให้้เห็็ น
ความแตกต่่างของความเร็็วในการเดิินในอาสาสมััคร
และการที่่� อ าสามัั ค รในการศึึกษานี้้� เ ป็็ น กลุ่่�มที่่� ไ ม่่ มี ี
ความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้มหรืือผู้้�สููงอายุุทีีมีีสุุขภาพดีีจะมีี
การเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ดขึ้้� นน้้ อยกว่่ า ซึ่่ � ง สอดคล้้องกัั บ
การศึึกษาของ Cho, YH และคณะ (57) ที่่� ร ายงานว่่ า
หลัังจากการออกกำำ�ลัังกายในผู้้�สููงอายุุรายที่่�มีีความเสี่่�ยง
ต่่ อ การหกล้้มสููงนั้้� น จะพบแนวโน้้มการเปลี่่� ย นแปลง
ที่่ม� ากกว่่า เพราะว่่าผู้้สูู� งอายุุที่่มี� คี วามเสี่่ย� งต่่อการหกล้้มต่ำำ��
(มีีสมรรถภาพที่่�ดีี) จะความสามารถที่่�จะต้้องพััฒนา
ไม่่มากนััก
ในการศึึกษานี้้�ใช้้วิิธีีการฝึึกการออกกำำ�ลัังกาย
แบบกลุ่่�มในพื้้�นที่่�ชมรมผู้้�สููงอายุุและตามแหล่่งชุุมชนนั้้�น
โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่อ� ที่่�จะกระตุ้้น� ผู้้สูู� งอายุุให้้ออกจากบ้้าน
มาออกกำำ�ลังั กายร่่วมกัันเพื่่อ� กระตุ้้น� ให้้มีีการออกกำำ�ลังั กาย
ที่่�มากขึ้้�นและสม่ำำ��เสมอขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษา
ก่่อนหน้้านี้้�ที่่�มีีรายงานว่่า มีีผู้้�สููงอายุุเพีียงร้้อยละ 21
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อคำำ�แนะนำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมการออกกำำ�ลังั กายเพิ่่�มความแข็็งแรง
ของกล้้ามเนื้้�อและการทรงตััว(58) และในการศึึกษาของ
Haas R และคณะ(59) รายงานว่่าการออกกำำ�ลังั กายต่่อเนื่่อ� ง
ที่่�บ้้านคนเดีียวนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่สนุุกซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของ de Groot GC และคณะ(60)รายงานว่่า
ในอาสาสมัั ค รบางคนนั้้� น การที่่� ไ ด้้เข้้ามามีี ส่ ่ ว นรวม
ในสัั ง คมถืือว่่ า เป็็ น เป้้ า หมายหลัั ก ดัั ง นั้้� น การฝึึ ก
การออกกำำ �ลัั ง กายในแหล่่ ง ชุุ ม ชนจึึงมีี ค วามสำำ �คัั ญ
ที่่�สามารถนำำ�มากระตุ้้�นการออกกำำ�ลัังกายได้้ โดยชนิิด
ของการออกกำำ �ลัั ง กายมีี ผ ลสููงต่่ อ การตัั ดสิิ น ใจของ
ผู้้�สููงอายุุในการเข้้าร่่วมโปรแกรมการออกกำำ�ลัังกาย(61)

ดัังเช่่นในการศึึกษานี้้�ที่่�ได้้ให้้ผู้้�สููงอายุุเลืือกประเภทของ
การออกกำำ �ลัั ง กายได้้ตามความชื่่ � น ชอบของตนเอง
เพื่่ � อ ให้้ผู้้ � สูู งอายุุ เ ข้้าร่่ ว มการออกกำำ �ลัั ง กายได้้อย่่ า ง
สนุุกสนานและต่่อเนื่่�อง
ข้้อจำำ�กััดในการศึึกษาและข้้อเสนอแนะในการศึึกษา
ครั้้�งถััดไป
ในการศึึกษานี้้�แม้้พยายามจะควบคุุมตััวแปร
ต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อการศึึกษาแต่่ยัังมีีบางตััวแปรที่่�ควบคุุม
ได้้ยากเช่่ น การทำำ �กิิ จ กรรมทางกายของอาสาสมัั ค ร
ซึ่่�งการทำำ�กิิจกรรมทางกายที่่�แตกต่่างกัันนั้้�น อาจส่่งผล
ต่่อผลของการศึึกษาได้้ ดัังนั้้�นในการศึึกษาครั้้�งต่่อไป
ผู้้ � วิิ จัั ย ควรจัั ดทำ ำ � สมุุ ด รายงานกิิ จ วัั ต รประจำำ �วัั น และ
กิิจกรรมทางกายให้้แก่่อาสาสมััคร
บทสร�ป

การบกพร่่ อ งทางด้้านร่่ า งกาย การเดิิ น
การทรงตััวและการบกพร่่องทางด้้านการทำำ�งานของสมอง
ในผู้้ � สูู งอายุุ เ ป็็ นปั ั ญ หาสำำ �คัั ญ ที่่� ทำ ำ � ให้้เกิิ ด การหกล้้ม
ในผู้้ � สูู งอายุุ ดัั ง นั้้� น การลดปัั จ จัั ย เสี่่� ย งต่่ า งๆและ
การออกกำำ�ลังั กายเพื่่อ� ป้้องกัันการหกล้้มเป็็นสิ่่ง� ที่่�สามารถ
ช่่ ว ยลดอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ก ารเกิิ ด การหกล้้มในผู้้ � สูู งอายุุ ไ ด้้
โดยการฝึึกทางด้้านร่่างกายที่่�ประกอบไปด้้วยการฝึึก
ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อขา การฝึึกการทรงตััวที่่ท้้� าทาย
การฝึึกความคล่่องตััวและการฝึึกการประสานสััมพัันธ์์กััน
ของร่่างกายอย่่างสม่ำำ��เสมอพบว่่ามีีประสิิทธิิผลในการฝึึก
ที่่�ดีีที่่�สุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการฝึึกการทำำ�งานของสมอง
และการฝึึ กการทำำ � งานร่่ ว มกัั น ของร่่ า งกายและสมอง
ในการป้้ อ งกัั น การหกล้้มและสามารถนำำ � ไปใช้้ฝึึ ก
ได้้ด้้วยตนเองหรืือตามชุุมชนอย่่างปลอดภััย
กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุ ณ สำำ �นัั ก งานการวิิ จัั ย แห่่ ง ชาติิ ที่่ �
สนัั บสนุุ นทุุ น การศึึกษาวิิ จััยในครั้้� ง นี้้� และขอขอบคุุณ
รศ.ดร.สมพร สัังขรััตน์์ และ ผศ.ดร.ศิิริินัันท์์ บริิพัันธกุุล
ภาควิิชากายภาพบำำ�บัดั คณะเทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพลููตาหลวงชมรม
ผู้้�สููงอายุุเขตพลููตาหลวง ชมรมผู้้�สููงอายุุเขตห้้วยใหญ่่
ชมรมผู้้�สููงอายุุเขตชากแง้้วและเขตบางเสร่่ สััตหีีบและ
อาสาสมััครผู้้�สููงอายุุทุุกท่่าน
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