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This Quasi-Experimental research aimed to  study the effects o f self-efficacy enhancement program on the prevention of 

falls among elderly. The samples o f 57 were divided into 2 groups; an experimental group o f 28 samples and a comparison group 
of 29 samples. The effects were evaluated before and after trial. The experimental group received the program created by 

applying self-efficacy theory. Activities in the program included lectures, group activities, demonstration, practice, and learning 

from the m odels conducted 7 weeks. Data was co llected  using questionnaires. General data was analyzed using descriptive 

statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation while Paired Sample t-test and Independent t-test 

were used for a comparison at a statistical significance leve l o f 0.05. After .trial, the experimental group had an average score of 

self-efficacy, outcom e expectation and prevention o f fall higher than before trial and the comparison group significantly (p <0.001). 
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บทคัดย่อ
การว ิจ ัยก ึ๋งหดลอง (Q uasi-Experim en ta l Research) บี้ม ี 

วัตถุประสงค์เทีอคิกพาผลขอิงโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตบเอง 

ต่อการป้องกันการทกล้มของผู้สูงอายุ เป็นการคิกพา 2 กลุ่ม วัดผลก่อน 
การทดลอง และทลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทีโข้โบการทดลองจำบวบ 57 คบ 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 28 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 29 คน กลุ่มทดลอง 
ได้'รับโปรแกรมทีสร้างขึ้นโดยประยุกดํโข้แนวคิดทถุพฎีการวับรู้ความสามารถ 

ตนเอง ก ิจกรรมประกอบด ้วยการบรรยาย จ ัดกจกรรมกสุม การสาธิต 

และ'ฝืก'ปฎีบัติ และการเริยบรู้จากตัวแบบ ดำเนินกิจกรรมระยะเวลา 7 สัปดาห์ 

เกิบรวบรวมข้อมูลโดยใซ้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลที'วไป โดยใข้สถิติ 
เขิงพรรณบา ได้แก่ ความที ร้อยละ ค่าเรทีย และส่วนเทียงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเอทียของคะแบบด้วยสถิติ Paired Sample t-test 

และ Independent t-test กำทบดระดับนัยล่าคัญที 0.05 ผลการคิกพา 
พบว ่า ภายหล ังการทดลอง กล ุ่มทดลองม ีคะแบบเอท ียของการว ับร ู้ 

ความสามารถของตบเอง ความคาดหวังใบผลลัพย์ และการป้องกับการหกล้ม 
ส ูงกว ่าก ่อนการท ิดลอง และส ูงกว่ากล ุ่มเปรียบเท ียบอย่างม ีน ัยสำค ัญ 
ทางสถิติ (p<0.001)

ดำสำคัญ: การวับรู้ความสามารถของตบเอง การป้องกันการหกล้ม ผู้สูงอายุ

บทนำ
ใบป้จจ ุน ับประขากรผู้ถ ูงอายุไทยมีแนวโน้มเพมขึ้บอย่างต ่อเม ื่อง 

ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทคหมื่งใบอาเข้ยบทีกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ 

(Aging,Society) จากการสำรวจของสำนักงาบสถิติแห่งขาติพบว่า ในป 2ี537 
มีผ ู้ส ูงอายุค ิดเป ็นร้อยละ 6.8 ของประขากรท ั้งประเทศ ปี 2545 และ 

ปี 2550 เพมขึ้บเป็นร้อยละ 9.4 และ 10.7 ตามลำดับ ใบจ 2554 เพมขึ้บ 
*'■ ~~—  "=^พ พ ึ้! inh เร ้พ เละ 14.9ใบปี 2557 มีการประมาณการ

ว่าในปี 2563 จะม ีผ ู้ถ ูงอาย ุเพมเป ็นร้อยละ 15 ของประขากรทั้งหมด 
หรีอ 11 ล ้านคน1 จากแนวโน้มประขากรผู้ถูงอายุทีมีจำนวนเพมมากขึ้แ 
อย่างต่อเทีอง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้วิตและทำให้ผู้สูงอายุเกิดป้ญหเ 
มากมายโดยเอพาะป้ญหาด้านสุขภาพป้ญหาสุขภาพทีบั่นทอนคุณภาพข้วิค 
ของผู้ส ูงอายุป ้ญหาหทีงทีส ่งผลกระทบต่อการดำเนินข้ว ิตของผู้ส ูงอายุ 
และอาจนำ'โปสู่ความ'พิการ'โพคอการหกล้ม2 จาก'ข้อมูล'ขององค์การอ'นานยโล ft’ 

ระบุว่าผู้ส ูงอายุตั้งแต่ อายุ 65 ปีขึ้บไปจะมีแบวโนนหกล้มร้อยละ 28 - 35 

ต่อป็ และจะเพมเป็นร้อยละ 32 - 42 เมื่อเข้าสู่ปีที 70 เป็นด้นไป ความเทียง 
ของการหกล ้มจะยงมากข ึ้นเม ื่ออาย ุมากข ึ้น3 ใบประเทศไทยมีผู้สูงอาแ 

60 ปีขึ้น'โป เสียข้วิตจากการหกล้มจละ 1,600 คน และผู้สูงอายุเพ(พฬ 
จะมีความเทียงมากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิงทีจะเกิดการหกลม ถิง 3 เท่าของ 

การหกล้ม4

สาเหตุของการหกล้มโนผู้สูงอายุบั๊บ เกิดจากหลายปีจจัย มีท้ังป้จจ้’ร 

ภายโบตัวบ ุคคล (Intrinsic Factors) และป ้จจ ัยภายบอกต ัวบ ุคคล่ 

(Extrinsic Factors) ป้จจัยภาย'โบตัว'บุคคล (Intrinsic Factors) ทีสำล้แ! 

ของการหกล้มของผู้ส ูงอายุ คิอ การเปทียบแปลงใบทางทีเทีอมลงขอเ 
ระบบต ่างๆ ใบร่างกายทีมีผลต่อการทรงตัว เข,บ การมองเห็บไม่ข ้ดเฟ 
การเทีอมของหูข้บในทำให้เกิดอาการเวิยบคิรพะ มีบงง ส่วบป้จจัยภายบอท 
ตัวบ ุคคล (Extrinsic Factors) ส่วบใหญ ่ม ักจะเก ิดจากทีงแวดล้อม 

ทีไม่ปลอดภัย เข,บ แสงสว่างท ีมากหรีอน ้อยเก ิบ'โป พื้บทีบทั้บเปียๆ 
ทางต ่างระด ับ น ับไดบ ้านไม ่ม ีราวเกาะ และการจัดวางทีงของทีใม่เปีชุ' 
ระเท ียบเรียบร้อย 5

เมื่อผู้สูงอายุเกิดการหกล้มทำให้ส่งผลกระทบใบด้าบร่างกาย จ็ต่น 
และเศ'รพฐกิจ ผลกระทบด้านร่างกาย พบว่า ได้รับการบาดเจํบเล็กบ้อฺชุ่ 

จบกระท ั้งบาดเจ ็บร ุนแรง ลักพณะของการบาดเจ็บท ีพบ ได้แก่ ฟกจํร่ 

เคล็ดขัดยอก แผลรกขาด ข้อเคทีอบ กระด ูกห ัก และมีเล็อดออกได้
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