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ABSTRACT

แบบผูปวยในจํานวน 160 ราย แบงเปนกลุมที่หักจากการหกลม
จํานวน 116 ราย และกลุมที่หักจากสาเหตุอื่น ๆ จํานวน 44 ราย
วิธกี ารศึกษา: วัดขนาดเสนรอบวงนองและตนขาขางตรงขามกับขางทีม่ ี
กระดูกสะโพกหัก แลวเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูส งู อายุทง้ั สอง
กลุม
ผลการศึกษา: เมือ่ เปรียบเทียบระหวางผูส งู อายุทง้ั สองกลุม พบวา ขนาด
นองและตนขามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยผูส งู อายุ
กลุมที่กระดูกสะโพกหักจากการหกลมมีขนาดนองและตนขาเล็กกวา
กลุมที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ (28.45 เซนติเมตร และ 31.54 เซนติเมตร,
p=0.014, 40.07 เซนติเมตร และ 41.50 เซนติเมตร, p=0.026, ตาม
ลําดับ)
สรุป: ผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักจากการหกลมมีขนาดนองและตนขา
เล็กกวาผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักจากสาเหตุอื่น ๆ อาจเกิดจากการมี
มวลกลามเนื้อและความแข็งแรงของกลามเนื้อขานอยกวา

Objectives: To compare calf and thigh circumferences between

elderly people with hip fracture due to fall and other causes.
Study design: Cross-sectional study.
Setting: King Mongkut Memorial Hospital, Phetchaburi Prov-

ince, Phetchaburi, Thailand.
Subjects: One hundred and sixty 60 years old or older elderly

people with hip fracture: 116 due to fall and 44 due to other causes.
Methods: Measuring calf and thigh circumferences on the
opposite side of the fracture in elderly people with hip fracture,
comparing between fall and other causes groups.
Results: Calf and thigh circumferences were significantly
different between the two groups of elderly people with hip
fracture. The group of hip fracture due to fall had smaller calves
and thighs when compared with the group with hip fracture due
to other causes. (28.43 cm vs 31.54 cm, p=0.014, 40.07 cm vs
41.50 cm, p=0.026, respectively).
Conclusion: Elderly people with hip fracture due to fall had
smaller calf and thigh circumferences than those with hip fracture
due to the other causes. This may be due to lower muscle volume and strength of the lower extremities.

คําสําคัญ: นอง ตนขา กระดูกสะโพกหัก ผูสูงอายุ หกลม
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2560; 27(2): 58-63.

บทนํา
ปจจุบนั ประเทศไทยกําลังประสบปญหาโครงสรางประชากรเปลีย่ นแปลง โดยอัตราสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นกวาประชากรกลุม
อื่น(1) ในป พ.ศ. 2531 รัฐบาลสูญเสียงบประมาณคารักษาพยาบาลและ
บริการพื้นฐานแกผูสูงอายุเปนเงินทั้งสิ้น 1,037 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 9.5 ของงบประมาณดานสาธารณสุขทั้งหมด(2) โดยขณะนั้น
กลุมผูสูงอายุมีเพียงรอยละ 5 ของประชากรทั้งหมด การเกิดอุบัติเหตุ
ในผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับภาวะทุพพลภาพในระยะยาว โดย
อุบตั เิ หตุทพ่ี บบอยทีส่ ดุ ไดแกการหกลมในบาน(3) และจากการสํารวจดวย
แบบสอบถามทําใหคาดประมาณวาผูสูงอายุไทยหกลม ปละ 1.5 ลาน
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คน(4) การหกลมนําไปสูการบาดเจ็บที่สําคัญคือภาวะกระดูกหัก โดย
เฉพาะกระดูกสะโพกหัก ซึ่งเปนภาวะกระดูกหักชนิดรุนแรงและทําให
สิ้นเปลืองคาใชจายในการรักษามากที่สุด(5) การหกลมยังเปนสาเหตุที่
ทําใหผูสูงอายุตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นเปนสอง
เทาของการเขาโรงพยาบาลดวยเหตุผลอื่น ๆ และยังเปนเหตุนําไปสู
การเสียชีวิตเกินครึ่งในกลุมคนอายุ 75 ปขึ้นไป(6)
ปจจัยเสี่ยงตอการหกลมในผูสูงอายุมีหลากหลายปจจัย ทั้งจากตัว
บุคคล และจากสิ่งแวดลอม(6-14) สวนปจจัยเสี่ยงตอการหกลมจนทําให
กระดูกสะโพกหักก็พบหลากหลายเชนกัน ไมวาจะเปนการใสรองเทา
แตะ การใชอุปกรณชวยเดิน(14) ภาวะเคลื่อนที่เองไมไดหรือลําบาก(15)
การเดินไดชากวาปกติ(16) ภาวะควบคุมปสสาวะลําบาก ภาวะทุพ
โภชนาการ(17) มีการศึกษาพบวาผูสูงอายุที่มีนองขนาดเล็ก ก็เปนปจจัย
เสี่ยงตอการหกลม(18) และการหกลมจนทําใหกระดูกสะโพกหัก(16) เชน
กัน แตในสวนตนขา (thigh) ยังไมเคยมีการศึกษาถึงความสัมพันธน้ี
ขนาดนองและตนขาบงบอกถึงปริมาตรกลามเนือ้ ขาแตละสวน(18-20)
โดยกลามเนื้อนอง gastrocnemius และ soleus มีหนาที่สําคัญใน
การทําใหมนุษยยืนอยูได ไมหกลมไปตามแรงโนมถวงโลก(21) สวนกลาม
เนื้อตนขา quadriceps femoris ทําหนาที่ปองกันเขาทรุดขณะเดิน(22)
ขนาดขาทั้งสองสวนนี้จึงอาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลจากการหกลม
จนทําใหกระดูกสะโพกหักในผูสูงอายุได ที่ผานมายังไมเคยมีการศึกษา
ความสัมพันธระหวางขนาดตนขากับการหกลมจนทําใหกระดูกสะโพก
หักในผูสูงอายุมากอน และยังไมเคยมีการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ขนาดนองกับการหกลมจนทําใหกระดูกสะโพกหักในผูส งู อายุไทย หรือ
แมกระทั่งในผูสูงอายุชาวเอเชีย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความสัมพันธ
ดังกลาว โดยศึกษาขนาดนองและตนขาในผูสูงอายุที่มีภาวะกระดูก
สะโพกหัก กลุมที่เกิดจากการหกลมเปรียบเทียบกับกลุมที่เกิดจาก
สาเหตุอน่ื ๆ เพือ่ เปนประโยชนในการปองกันการหกลมจนทําใหกระดูก
สะโพกหักในผูสูงอายุตอไป

เกณฑการคัดออก
- ไมสามารถใหขอมูลพื้นฐานและขอมูลเกี่ยวกับการหักของ
กระดูกสะโพกได และไมมีผูใหขอมูลแทน
- ขาขางที่ไมไดมีภาวะกระดูกสะโพกหัก มีการผิดรูป บวม ลีบ
ขาด หรือภาวะใด ๆ ที่ทําใหขาผิดรูปไปจากปกติ หรือทําใหไมสามารถ
วัดขนาดของขานั้นได
หมายเหตุ คํานวณขนาดตัวอยางของกลุมประชากรที่จะทําการ
ศึกษาจากการศึกษาของ Diaz VG(18) ไดขนาดตัวอยางประชากรกลุม ละ
43 คน
ขั้นตอนการวิจัย
1. ทดสอบความนาเชื่อถือภายในตัวผูวัด (intrarater reliability)
กอนเริ่มทําการวัดขนาดขาของอาสาสมัครและบันทึกขอมูลจริง ใน
อาสาสมัคร 10 รายแรก โดยวัดขนาดเสนรอบวงนองและตนขาใน
อาสาสมัครแตละรายซ้ําจํานวน 3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 2 นาที ผูวัด
เปนพยาบาลประจําหอผูปวย 1 คน ที่ถูกปกปดคําถามและวัตถุประสงค
ของการศึกษา ไดคา ICC (3,1) ของนองและตนขาเทากับ 0.92 และ
0.88 ตามลําดับ
2. อาสาสมัครลงชื่อในใบยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
3. อาสาสมัครตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน สาเหตุ
รายละเอียด และปจจัยเสี่ยงของการเกิดกระดูกสะโพกหัก
4. วัดความยาวเสนรอบวงนองและตนขาขางทีไ่ มไดมภี าวะกระดูก
สะโพกหัก โดยใชสายวัดพลาสติกแบบพับงอไดแตไมยืดหยุน อาสา
สมัครผูถูกวัดนอนหงาย ขาขางที่ถูกวัดอยูในทางอเขาและสะโพก 45
องศา วัดนองตรงตําแหนงทีใ่ หญทส่ี ดุ (23) วัดตนขาทีร่ ะดับ 15 เซนติเมตร
เหนือขอบบนของกระดูกสะบา(24) บันทึกขอมูลลงในแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ใชโปรแกรม SPSS for windows version 17.0
- หาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบ
ขอมูลพื้นฐาน (body mass index, BMI) ขนาดนองและตนขาของผู
สูงอายุกระดูกสะโพกหักทั้งสองกลุม ทดสอบการกระจายขอมูลดวย
Kolmogorov-Smirnov test หากขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ใช
สถิติ t-test เปรียบเทียบขอมูล กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
p<0.05
- หาคารอยละ (percentage) ของชวงเวลา สถานที่ กิจกรรมที่
ทํา สาเหตุ และปจจัยเสี่ยง ในกลุมผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักจากการ
หกลมตามที่พบจากการศึกษาที่ผานมา(6-15)
หมายเหตุ การศึกษานีผ้ า นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบุรี และอนุมัติให
ดําเนินการไดตามเอกสารหมายเลข 9/2559

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
อาสาสมัครผูปวยกระดูกสะโพกหัก อายุ 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชาย
และหญิง ที่มารับการรักษาแบบผูปวยใน ที่หอผูปวยศัลยกรรมกระดูก
ชายและหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จ.เพชรบุรี ทุกราย ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559-31 มกราคม 2560
ขั้นตอนการวิจัย
เลือกกลุมประชากรที่จะทําการศึกษาจากผูปวยที่เขารับการรักษา
แบบผูปวยในดวยกระดูกสะโพกหัก โดยการซักประวัติ และตรวจ
รางกายดังนี้
เกณฑการคัดเขา
- อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
- กระดูกสะโพกหักบริเวณ acetabulum, head of femur, neck
of femur, intertrochanter หรือ subtrochanter ขางใดขางหนึ่ง

ผลการศึกษา
อาสาสมัครเปนผูส งู อายุกระดูกสะโพกหักจากการหกลมจํานวน 116
ราย และจากสาเหตุอื่น ๆ เชน อุบัติเหตุจราจร ถูกทํารายรางกาย ตก
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Table 1. Sex and type of fracture of elderly with hip fracture

จากที่สูง จํานวน 44 ราย ขอมูลพื้นฐานของทั้งสองกลุมแสดงในตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2 พบวาอายุ น้ําหนัก และสวนสูงของทั้งสองกลุม
ไมมีความแตกตางกัน สวนตารางที่ 3 แสดงขนาดนองและตนขาอาสา
สมัครทั้งสองกลุม พบวามีความแตกตางกันระหวางสองกลุมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ โดยกลุมผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักจากการหกลม มี
ขนาดนองและตนขาเล็กกวากลุมที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ดังแผนภูมิที่ 1
ถึง 4 และตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดและปจจัยเสี่ยงตอการหกลมใน
กลุมอาสาสมัครผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักที่เกิดจากการหกลม จํานวน
116 ราย

Sex
Male
Female
Types of hip fracture
Acetabulum
Neck of femur
Intertrochanter
Subtrochanter

Group of fall
(n=116)

Group of other causes
(n=44)

22 (18.97)
94 (81.03)

13 (29.55)
31 (70.45)

1 (0.86)
49 (42.24)
62 (53.45)
4 (3.45)

3 (6.82)
14 (31.82)
25 (56.82)
2 (4.54)

Number (%)

บทวิจารณ

Table 2. Age, weight and height

จากผลการศึกษาพบวา ผูส งู อายุกระดูกสะโพกหักทัง้ สองกลุม มี
ขนาดนองตางกันอยางมีนยั สําคัญ โดยกลุม ทีห่ กั จากการหกลมมีขนาด
นองเล็กกวากลุม ทีห่ กั จากสาเหตุอน่ื ๆ สอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า น
มา(9,16,18,25) แตยงั ไมมกี ารศึกษาทีส่ ามารถอธิบายไดชดั เจนวาการมีขนาด
นองเล็กสงผลตอการหกลมไดอยางไร มีเพียงการศึกษาในผูสูงอายุพบ
ขนาดนองสัมพันธกบั ภาวะกลามเนือ้ พรองและสมรรถภาพรางกาย(18,19)
และสัมพันธกบั ความแข็งแรงและสมรรถภาพกลามเนือ้ นอง(26) โดยผูส งู
อายุที่มีกลามเนื้อขาออนแรง มีการทรงตัวไมดี และมีภาวะกลามเนื้อ
พรองเปนปจจัยเสี่ยงตอการหกลม(6,7,11-13,27) และการหกลมจนทําให
กระดูกสะโพกหัก(28) อีกทัง้ มีการศึกษาในผูส งู อายุเชนกัน พบวาการมี
ขนาดนองเล็กสัมพันธกับภาวะทุพโภชนาการ(23,29,30) และภาวะทุพโภชนาการนี้เปนปจจัยเสี่ยงตอการหกลม(9) และหกลมจนทําใหกระดูก
สะโพกหัก(17) แมผลการศึกษานีจ้ ะไมพบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญ
ของคา BMI ในผูสูงอายุทั้งสองกลุม แตก็พบวาผูสูงอายุกระดูกสะโพก
หักกลุมที่เกิดจากการหกลมมีคาเฉลี่ย BMI ต่ํากวากลุมที่เกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ ผูสูงอายุที่มีขนาดนองเล็กจึงเปนปจจัยเสี่ยงตอการหกลม
จนทําใหกระดูกสะโพกหักดวยเหตุผลที่อธิบายไดตามนี้
ผลการศึกษาขนาดตนขาใหผลในทางเดียวกับการศึกษาขนาดนอง
คือ ผูสูงอายุที่มีขนาดตนขาเล็กสัมพันธกับการหกลมจนทําใหกระดูก
สะโพกหักเชนกัน ทีผ่ า นมายังไมเคยมีการศึกษาความสัมพันธในลักษณะ

Age (year)
Weight (kg)
Height (cm)
BMI (kg/m2)

Group of other
causes (n=44)

P-value

75.61 (9.20)
52.77 (9.98)
156.51 (7.05)
21.49 (3.51)

75.52 (10.22)
53.63 (9.48)
158.09 (8.21)
22.44 (2.99)

0.150
0.090
0.148
0.456

Group of fall
(n=116)

Group of other
causes (n=44)

P-value

28.43 (3.37)
40.07 (5.70)

31.54 (2.26)
41.50 (4.19)

Mean (SD)
Table 3. Age, weight and height

Calf (cm)
Thigh (cm)

0.014
0.026

Mean (SD)

นีม้ ากอน ดังนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ เปนหลักฐานเชิงประจักษทค่ี น พบ
ขึ้นใหม อธิบายไดจากการศึกษาที่ผานมาของกลามเนื้อ quadriceps
femoris ในผูสูงอายุ พบสามารถใชขนาดตนขาในการคํานวณปริมาตร
กลามเนื้อขาสวนนี้ได(20) เมื่อวัดขนาดตนขาที่ระดับ 15 เซนติเมตร
เหนือขอบบนกระดูกสะบา(24) ขนาดตนขาที่ระดับนี้จึงมีความสัมพันธ
กับปริมาตรกลามเนื้อตนขา และปริมาตรกลามเนื้อนี้มีความสัมพันธ

Figure 1. Time of fall incidents
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Group of fall
(n=116)

Figure 2. Location of falls
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Figure 3. Physical activity at time of falls

Figure 4. Psysical condition of falls

Table 4. Risk factors of falls in group of fall (n=116)

History of stroke and symptoms of
hemiparesis
Knee osteoarthritis
Chronic pain, any where
Dizziness
Low vision (cannot see the other on
the opposite site of room)
Urinary incontinence
Dementia
Use of 3 or more daily medications
Use of gait aid
Live alone
Poor ADL (ADL score < 100)

Risk

No risk

9 (7.8)

107 (92.2)

36 (31.0)
58 (50.0)
28 (24.1)
26 (22.4)

80 (69.0)
58 (50.0)
88 (75.9)
90 (77.6)

9 (7.8)
18 (15.5)
61 (52.6)
44 (37.9)
11 (9.5)
7 (6.0)

107 (92.2)
98 (84.5)
55 (47.4)
72 (62.1)
105 (90.5)
109 (94.0)

ที่ตางจากชาวตะวันตก แตถาพิจารณาเฉพาะบริเวณภายในบาน พบ
วาการหกลมเกิดขึ้นบอยในหองนอนและหองน้ํา สอดคลองกับทุก ๆ
การศึกษาที่ผานมาขางตน(7,11,34,35) เนื่องมาจากผูสูงอายุมักทํากิจกรรม
สวนใหญอยูในสองหองนี้ อีกทั้งหองนอนและหองน้ํายังมีจุดที่เปน
ความเสี่ยงตอการหกลมอยูหลายจุด เชน พรม พื้นเปยกน้ํา ขาดราว
จับ เตียงหรือเกาอี้ต่ําเกินไปไมสะดวกตอการลุก หรือการใชสวมแบบ
นั่งยอง เปนตน(7)
การหกลมเกิดขึ้นบอยที่สุดขณะผูสูงอายุเดินทางราบ รองลงมา
ไดแกขณะลุกขึ้น ลงนั่ง หรือลงนอน สอดคลองกับการศึกษาที่ผาน
มา(11) หากไมนับรวมถึงการวิ่งซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุไทยไมนิยม
กระทํา การเดิน การลุกขึ้นและลงนั่ง ลงนอนเปนกิจกรรมตานแรงโนม
ถวงที่มีการทํางานของกลามเนื้อขามากกวากิจกรรมอื่น หากผูสูงอายุ
มีกลามเนื้อขาที่ไมแข็งแรงจึงอาจเกิดการหกลมไดงาย ตรงกับผลการ
ศึกษาหลักที่พบวาผูสูงอายุกลุมนี้มีขนาดนองและตนขาเล็ก ยิ่งหาก
มีปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เสริม เชน พื้นลื่น มีสิ่งกีดขวาง หรือระดับที่นั่งไม
เหมาะสม การหกลมจะเกิดงายยิ่งขึ้นอีก สาเหตุการหกลมที่พบบอย
ที่สุดคือเขาทรุดหรือเซลมลงไปเอง (สูญเสียการทรงตัว) สอดคลองกับ
ผลการศึกษาที่ผานมาเชนกัน(11) อธิบายไดวาผูสูงอายุมีกลามเนื้อขาที่
ไมแข็งแรง ตรงกับผลการศึกษาหลักที่พบวาผูสูงอายุกลุมนี้มีขนาดนอง
และตนขาเล็กอีกเชนกัน เมื่อขามีขนาดเล็ก กลามเนื้อขาไมแข็งแรง
เขาจึงทรุดหรือเซลมไปเองไดงาย ควรสงเสริมการออกกําลังกายเพิ่ม
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา และเพิ่มทักษะการทรงตัวในผูสูงอายุ
นอกจากนี้การลื่น และการสะดุดยังเปนสาเหตุของการหกลมที่พบ
ไดบอยรองลงมา จึงควรใหความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ
ปองกันการหกลมในผูสูงอายุใหมากเชนกัน
นอกจากนี้ ในกลุม ผูส งู อายุกระดูกสะโพกหักจากการหกลมมีปจ จัย
เสีย่ งตอการหกลมตามทีพ่ บจากการศึกษาทีผ่ า นมา(6-15) ทีพ่ บมากตัง้ แต
ครึ่งหนึ่งขึ้นไป ไดแก การรับประทานยาประจําตั้งแต 3 ชนิดขึ้นไป
และการมีภาวะปวดเรื้อรัง รองลงมาอีกสามอันดับ ไดแก การใช
อุปกรณชวยเดิน เปนโรคขอเขาเสื่อม และมีการมึนหรือเวียนศีรษะ

Number (%); ADL, activities of daily living

เชิงบวกกับความแข็งแรงกลามเนื้อ(31) และหากกลามเนื้อมีความแข็ง
แรงมากจะสงผลใหการทํางานของกลามเนื้อ และการยืนหรือเดินเปน
ไปไดดวยดี(32) การทรงตัวก็จะดีและสามารถปองกันการหกลมได(33) ยัง
ไมพบการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดตนขากับภาวะโภชนาการ
แตอยางไรก็ตาม อาจมีความเปนไปไดในทางเดียวกันกับสวนนองที่ได
กลาวไปแลวขางตน
ในกลุมผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักจากการหกลม พบวาการหกลม
สวนใหญเกิดขึ้นในชวงเวลากลางวัน สอดคลองกับผลการศึกษาที่ผาน
มาในประเทศไทย(7) ตางจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่พบวาการ
หกลมสวนใหญเกิดขึ้นในชวงดึกถึงเชา(11) อาจเปนเพราะผูสูงอายุไทย
สวนมากทํากิจวัตรประจําวันในชวงเวลากลางวัน และพักผอนในเวลา
กลางคืนตางจากวิถีชีวิตชาวตะวันตก บริเวณที่เกิดหกลมบอยที่สุด
ไดแก ลานบาน ซึ่งเหมือนกับการศึกษาในประเทศไทย(7,34)และประเทศ
ญี่ปุน(35) ตางกับการศึกษาของประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่
มักหกลมภายในบาน อาจเปนเพราะผูสูงอายุเอเชียมีกิจกรรมนอกบาน
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บอย ๆ ปจจัยเสี่ยงเหลานี้จึงเปนปจจัยเสี่ยงแรก ๆ ที่ควรใหความสําคัญ
ในการเฝาระวังการหกลมในผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตาม การศึกษานี้
มิไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนปจจัยเสี่ยงตอการหกลมตามที่เคย
มีผูทําการศึกษาไวแลวซําแตอยางใด อีกทั้งจํานวนประชากรที่ทําการ
ศึกษาก็ยังไมมากพอสําหรับการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง จึงวิเคราะห
ขอมูลปจจัยเสี่ยงที่พบมากเฉพาะในกลุมผูสูงอายุกระดูกสะโพก
หักจากการหกลม เพื่อประโยชนในการใหความสําคัญกับปจจัยเสีย่ ง
นัน้ ๆ ในการวางแนวทางในการปองกันการหกลมในผูส งู อายุตอ ไป
การศึกษาครั้งนี้ มีขอจํากัดที่จํานวนผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก
ที่มาเขารับการรักษาแบบผูปวยในที่มีจํานวนไมมาก จึงรวบรวมขอมูล
อาสาสมัครเขารวมการศึกษาไดนอย ไมเพียงพอตอการนํามาวิเคราะห
ทางสถิติขั้นสูง เพื่อหาจุดตัดขนาดนองและตนขาที่เปนความเสี่ยงตอ
การหกลม ดังเชนการศึกษาในตางประเทศที่มีอาสาสมัครเขารวมการ
ศึกษามาก สามารถคํานวณจุดตัดขนาดนองในการเปนความเสี่ยงตอ
ภาวะทุพโภชนาการได(23,29,30) หากทําการศึกษาในอนาคตควรพิจารณา
ถึงวิธีการในการรวบรวมอาสาสมัครเขารวมการศึกษาใหไดมากขึ้น
สรุป ผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักจากการหกลมมีขนาดของนอง
และตนขาเล็กกวาผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักจากสาเหตุอื่น ๆ อาจเกิด
จากการมีมวลกลามเนื้อเล็ก ทําใหความแข็งแรงของกลามเนื้อขานอย
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