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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ

บทคัดย่อ 
	 ปัญหาการหกล้มพบได้ ในผู้ป่ วยโรค

หลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ	 ซึ่งมักมี

สาเหตุจากปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง	 ซึ่งส่งผล

ต่อการเคลื่อนไหวและการทรงตัว	 การศึกษานี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ 

โดยเปน็การศกึษาเชงิบรรยาย	ทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก

เวชศาสตร์ฟื้นฟู	แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	หอ

ผู้ป่วย	AE	 3	หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 และหอ

ผู้ป่วย	9B	ตึก	สว	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	คณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จังหวัด

ขอนแก่น	ระหว่างเดือนมกราคม	ถึงเดือนมีนาคม	

พ.ศ.	 2556	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 จำานวน	 207	 ราย ใช้

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	และแบบประเมิน

ความเสีย่งตอ่การหกลม้	(Fall	Prediction	Index)	

ของ	Nyberg	 	and	Gustafson	 (1997) ผลการ

ศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ	56.6	มคีวามเสีย่ง

ต่อการหกล้มในระดับปานกลาง	 ร้อยละ	 33.3	มี

ความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับตำ่า	 	 และร้อยละ	

10.1	มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง	 โดย

พบว่าปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการหกล้ม	 ได้แก่	

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน,ความ

สามารถในการทรงตัว	 อาการอ่อนแรงของกล้าม

เนื้อต่างๆ	และปัญหาการกลั้นปัสสาวะทำาให้ระดับ

ความเสี่ยงต่อการหกล้มในกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง

กัน	ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยคือ	การมองเห็น

เพียงครึ่งซีกและการใช้ยาต่างๆ มีข้อเสนอแนะ

ว่า	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหากลั้น

ปัสสาวะไม่ได้ส่วนใหญ่มักพบว่ามีความเสี่ยงต่อ

การหกล้มสูง	 ดังนั้น	 หากพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมี

ปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ควรมีการวางแผนการ

ดูแลเพื่อป้องกันการหกล้ม

 คำ�สำ�คัญ:	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง,	

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม
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บทนำ� 
	 โรคหลอดเลือดสมองส่งผลกระทบต่อผู้

ป่วย	 ทั้งประสาทการสั่งการ	 การรับสัมผัสและ

การมองเห็นที่ผิดปกติ1	 ส่งผลให้เกิดปัญหาความ

สมดุลของการทรงตัวและการประสานงานของ

อวัยวะ2	 	 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาพูด

ลำาบาก	ทำาใหเ้กดิการยากลำาบากในการสือ่สารหรอื

แสดงออกถงึความตอ้งการ	ทำาใหม้แีนวโนม้ในการ

ทำาอะไรด้วยตนเอง	ทำาให้เสี่ยงต่อการหกล้มมาก

ขึ้น3	 ปัญหาการหกล้มจึงเป็นปัญหาทางสุขภาพ

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ1	

ในประเทศไทยอัตราการหกล้ม	 ร้อยละ	 15.94	

และร้อยละ	 17.85 การหกล้มทำาให้เกิดการบาด

เจ็บถึงร้อยละ	 80-906	 และยังส่งผลให้เกิดความ

พิการและอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง7	 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 ได้แก่	

การทรงตัว,	 ปัญหาด้านสติปัญญาและการรับรู้,	

การกลั้นปัสสาวะไม่ได้8	 อาการอ่อนแรงของกล้าม

เนื้อต่างๆ,	 ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำา

วัน,	 รอยโรค	 leukoaraiosis,	 ภาวะการมองเห็น

เพียงครึ่งซีก,	 เพศ	 โดยเพศชายมีการหกล้มที่สูง

กว่าเพศหญิง9,	 สภาวะทางจิตใจ10,	ปัญหาการพูด

ลำาบาก3,	 อายุ	 พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มีอายุ	 55	 ปีขึ้นไป	 มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

มากขึ้น5,	 การได้รับยา	 ได้แก่	 ยากลุ่มต้านการซึม

เศร้า11,	ยาขับปัสสาวะ8,	ยานอนหลับหรือยากล่อม

ประสาท12,	ความรนุแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	
13	และประวตักิารหกลม้10	การศกึษาทีศ่กึษาอำานาจ

ในการทำานายเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการ

หกล้มของ	Oliver,	Britton,	Seed,	Martin,	&	

Hopper	(1997)14	และการศึกษาของ	Rosendahl	

et	 al.	 (2003)15	พบว่าความเสี่ยงต่อการหกล้มใน

กลุ่มผู้สูงอายุ	 คิดเป็นร้อยละ	 26.8	 และร้อยละ	

36	ตามลำาดับ	 และพบว่ายังไม่มีการนำาเครื่องมือ

ประเมนิความเสีย่งตอ่การหกลม้	ไปใชป้ระเมนิและ

อธิบายระดับความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง	 เครื่องมือที่ใช้ประเมินในผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง	ได้แก่	The	Downton	Index16,	The	

STRATIFY	falls	risk14,	Fall	Prediction	Index	9	

และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความจำาเพาะสำาหรับผู้

ปว่ยหลอดเลอืดสมองในระยะฟืน้ฟสูภาพ	พบวา่มี

เพยีงเครือ่งมอืเดยีว	คอื	Fall	Prediction	Index	ผู้

วิจัยจึงได้นำาเครื่องมือ	Fall	Prediction	Index	มา

ศกึษาความเสีย่งตอ่การหกลม้ในผูป้ว่ยโรคหลอด

เลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ	ผู้วิจัยคาดว่าผลจาก

การศึกษาจะสามารถอธิบายระดับความเสี่ยงต่อ

การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ

ฟื้นฟูสภาพและนำาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการ

ดูแลเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
	 1.	 เพื่ออธิบายระดับความเสี่ยงต่อการ

หกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู

สภาพ

	 2.	 เพื่ออธิบายปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มใน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
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วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย	

(descriptive	 research)	 เพื่อความเสี่ยงต่อการ

หกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู

สภาพ

ลักษณะประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
	 1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 	 เป็นผู้

ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค

หลอดเลือดสมองและเป็นผู้ที่อยู่ในระยะฟื้นฟู

สภาพ	 กล่าวคือ	 ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่	 ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญภายใน	48	ชั่วโมงที่ผ่าน

มา	ไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	เช่น	ภาวะปอดบวม	

การสำาลัก	การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ	ภาวะ

ความดนัโลหติตำา่เกนิไปจากการเปลีย่นทา่	สามารถ

ทำาตามคำาสั่งได้อย่างน้อย	1	ขั้นตอน	เช่น	ทำาตาม

คำาบอกให้ยกมือได	้ สามารถนั่งทรงตัวได	้ 	 โดยมี

หรือไม่มีการพยุงก็ได้17	ที่มารับบริการการรักษาที่

หอ้งตรวจผูป้ว่ยนอกเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ	ู	หอ้งตรวจผู้

ปว่ยนอกอายรุกรรม	หอผูป้ว่ย	AE	3	หอผูป้ว่ย	9B	

ตกึ	สว	และหอผูป้ว่ยเวชศาสตรฟ์ืน้ฟู	โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(purpo-

sive	 sampling)โดยกำาหนดคุณสมบัติของกลุ่ม

ตัวอย่าง	ดังต่อไปนี้

	 เกณฑ์ก�รคัดเข้� (inclusion criteria)

	 1.	 มีอายุ	20	ปี	ขึ้นไป

	 2.	 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ	ทั้งการฟัง	พูด	

เขียนและการมองเห็น

	 3.	 ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย

 เกณฑ์ก�รคัดออก (exclusion criteria)

	 ผู้ป่วยที่มีปัญหาในขณะประเมิน	 ได้แก่	 มี

ภาวะใจสั่น	หน้ามืด

 2. ก�รกำ�หนดขน�ดกลุ่มตัวอย่�ง

	 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	

ผู้วิจัยคำานวณขนาดตัวอย่าง	 โดยการนำาค่าอัตรา

การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 อัตรา

การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	จากการ

ศึกษาของ	Chaiwanichsiri	et	al.	(2006)4	เรื่อง	

Falls	 among	 stroke	patients	 in	Thai	Red	

Cross	Rehabilitation	Center	 โดยใช้สูตรการ

คำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	กรณีทราบสัดส่วนแต่

ไม่ทราบจำานวนประชากรของ	 เดชาวุธ	 นิตยสุทธิ	

(2531)18	 ซึ่งผู้วิจัยกำาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่

ระดับ	 .05	สามารถคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้	

เท่ากับ	207	ราย		         

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติ

ที่กำาหนดไว้	 และดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล		

โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและประเมิน

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม	 โดยใช้เวลาประมาณ	

20-30	นาที	ประกอบด้วยข้อคำาถามเกี่ยวกับ	เพศ,	

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	ประเมิน

โดยใช้ดัชนีแคทซ์	เอ.	ดี.	แอล	ค่าคะแนนที่ได้มีอยู่

ในช่วง	A	ถึง	G	โดยที่	E-G	คือ	การพึ่งพากิจวัตร

ประจำาวันมาก19,	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้,	 ความ
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สามารถในการทรงตัว	ประเมินด้วย	The	Fugl-

Meyer	sensorimotor	assessment	of	balance	

performance (The	 FM-B)	 ค่าคะแนนอยู่ใน

ช่วง	0-14	คะแนนน้อยกว่า	10/14		คะแนน	หมาย

ถึง	 มีปัญหาในการทรงตัว20,	 อาการอ่อนแรงของ

กล้ามเนื้อต่างๆ	ประเมินด้วย	short	form	of	the	

Fugl-Meyer	assessment	scale	 (S-FM)	มีข้อ

คำาถาม	12	ข้อ	ค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง	0-24	

คะแนน	 ส่วนการแปลผลคะแนนใช้วิธีการเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์	 โดยระบุค่าคะแนนอยู่ในช่วง

ระหว่าง	0-100	คะแนน	ค่าคะแนน	<	96	แสดงถึง

การมปีญัหาเรือ่งระบบประสาทสัง่การทัง้	2	ดา้น21,	

การมองเห็นเพียงครึ่งซีก	 ประเมินโดยการแบ่ง

ครึ่งเส้นที่กำาหนด	 (line	bisection)	ค่าคะแนนที่

ได้อยู่ระหว่าง	 0-9	 	 โดยค่าคะแนนน้อยกว่าหรือ

เทา่กบั	7	แสดงถงึภาวะการมองเหน็เพยีงครึง่ซกี22,	

การมีรอยโรค	leukoaraiosis	ในสมองทั้งสองซีก	

โดยดูจากผลการตรวจ	magnetic	 resonance	

imaging	(MRI)	และการใช้ยาต่างๆ	ได้แก่	ยาขับ

ปัสสาวะ,	ยาต้านอารมณ์ซึมเศร้าหรือยานอนหลับ	

ค่าคะแนนทั้งหมดอยู่ระหว่าง	 0-11	 แบ่งระดับ

ความเสี่ยงออกเป็น	 3	 ระดับ	 โดยที่คะแนน	 0-4		

หมายถงึ	ระดบัความเสีย่งตอ่การหกลม้ตำา่	คะแนน		

5-7	หมายถึง	 ระดับความเสี่ยงต่อการหกล้มปาน

กลาง	และคะแนน	8-11	หมายถงึ	ระดบัความเสีย่ง

ต่อการหกล้มสูง	รายละเอียดดังตารางที่	1

ต�ร�งที่ 1		 การให้คะแนนของแบบประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม	(Fall	Prediction	Index)

ข้อคำ�ถ�ม ก�รให้คะแนน

เพศ	 หญิง

	0

ชาย

	2

ดัชนีแคทซ์	เอ.	ดี.	แอล	

(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอาย	ุ กรมการแพทย์	 กระทรวง

สาธารณสุข,	2548)

A-D

	0

E-G

2

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้	

จาก	ดัชนีแคทซ์	เอ.	ดี.	แอล	

กลั้นปัสสาวะได้

	0

กลั้นปัสสาวะไม่ได้

	2

ความสามารถในการทรงตัว	

ประเมนิโดย	Fugl-Meyer	sensorimotor	assessment	

of	 balance	 performance	 (Fugl-Meyer,	 Jaasko,	

Leyman,	et	al.,	1975)

>	10/14	

	0

<	10/14	

	1
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ข้อคำ�ถ�ม ก�รให้คะแนน

อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อต่างๆ	

ประเมินโดย	short	form	of	the	FM	(S-FM)	(Hsieh,	

Hsueh,	Chou,	Sheu,	Hsieh,	&	Kwakkel,	2007)

ไม่มีหรือมีด้านเดียว

>	96

0

ทั้งสองด้าน

<	96

1

การมองเห็นเพียงครึ่งซีก	

ประเมินโดย	Line	bisection		(Eschenbeck,	Vossel,	

Weiss,	Saliger,	Karbe,	&	Fink,	2010)

ไม่ใช่

>	7

0

ใช่

<	7

1

การมีรอยโรค	leukoaraiosis	ในสมองทั้ง	2	ซีก

ดูจากผลการตรวจ	MRI

ไม่ใช่

0

ไม่ใช่

1

การใช้ยาต่างๆ	ได้แก่	ยาขับปัสสาวะ,	ยาต้านอารมณ์ซึม

เศร้าหรือยานอนหลับ	

ไม่ใช่

0

ใช่

1

ก�รตรวจสอบคณุภ�พของเครือ่งมอื
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำาเครื่องมือ	 Fall	

Prediction	 Index	 ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มี

คุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	30	 ราย23	

แลว้นำามาคำานวณหาคา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื

โดยใช้	KR-20	ของ	Kuder	and	Richardson	ได้

ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	(r)	เท่ากับ	0.80

ก�รพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่�ง   
	 ผู้วิจัยได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ	

”จริยธรรมวิจัยในมนุษย์„	 และทำาการชี้แจงให้

กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา	

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 วิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู	และไดเ้สนอโครงการวจิยัตอ่คณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในมนษุยม์หาวทิยาลยัขอนแกน่	

และได้ผ่านการรับรองในวันที่	 	 4	 	 เดือนมกราคม	

พ.ศ.	2556	(เลขที่	HE551344)	

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและ

ขอ้มลูความเสีย่งตอ่การหกลม้ในผูป้ว่ยโรคหลอด

เลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ	วิเคราะห์โดยใช้สถิติ

เชิงบรรยาย	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	

ผลก�รวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด	 207	 ราย	 ร้อยละ	

52.2	มารับการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุร

กรรม	รองลงมาร้อยละ	18.8		มารับการรักษาที่หอ

ผู้ป่วย	AE	3	กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง	30	-	90	ปี	

อายุเฉลี่ย	62.4	ปี	(SD	=	12.9	)	ร้อยละ	60.4	เป็น

เพศชาย	ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่	1สัปดาห์-	18	ปี	

ระยะเวลาเฉลี่ย	17.2	เดือน	(SD	=	30.6)	ร้อยละ	

24.6	มีปัญหาพูดไม่ชัด	ร้อยละ	58.9	มีโรคประจำา

ตัว	และ	 ในกลุ่มนี้ร้อยละ	66.4	 เป็นโรคความดัน

โลหิตสูง ร้อยละ	 63.3	มีอาการอ่อนแรงด้านซ้าย	
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รองลงมาร้อยละ	 36.2	มีอาการอ่อนแรงด้านขวา 

และร้อยละ	 0.5	 อ่อนแรงทั้งสองข้าง	 ร้อยละ	 7.7	

เคยหกลม้	ในกลุม่นีร้อ้ยละ	43.8	หกลม้	1	ครัง้	โดย

สถานที่ที่หกล้มทั้งหมด	คือ	ภายในบ้าน	และร้อย

ละ	62.5	ไมม่ผีลกระทบจากการหกลม้	และรอ้ยละ	

37.5	มผีลกระทบ	โดยพบวา่รอ้ยละ	50	มเีพยีงรอย

ถลอกเพียงเล็กน้อย	ร้อยละ	87.4	 เป็นโรคหลอด

เลือดสมองชนิดขาดเลือด	และร้อยละ	 12.6	 เป็น

ชนิดผลการตรวจ	CT	brain พบว่าร้อยละ	94.2	มี

รอยโรค	และร้อยละ	5.8	ไม่มีรอยโรค	โดยร้อยละ	

55.6	พบรอยโรคที่สมองซีกขวา	ร้อยละ	33.3	พบ

รอยโรคที่สมองซีกซ้าย	ร้อยละ	4.8	พบรอยโรคที่

สมองทัง้สองซกี	และรอ้ยละ	0.5	พบรอยโรคทีก่า้น

สมอง	รอ้ยละ	87	รบัประทานยาประจำา	และในกลุม่

นี้ร้อยละ	87	ได้รับยาต้านเกร็ดเลือด

	 จากการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม

โดยใช้แบบประเมิน	Fall	Prediction	Index	พบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	60.4	เป็นเพศชาย	ร้อยละ	

68.6	 	มีระดับการพึ่งพากิจวัตรประจำาวันมาก	คือ	

ช่วง	E-G	 ร้อยละ	 69.6	 กลั้นปัสสาวะไม่ได้	 ร้อย	

65.7	มีปัญหาในการทรงตัว	ร้อยละ	76.3	มีอาการ

อ่อนแรงของกล้ามเนื้อทั้งสองด้าน	ร้อยละ	19.3	มี

ภาวการณ์มองเห็นเพียงครึ่งซีก ร้อยละ	 	 2.9	 ได้

รับการตรวจ	MRI		brain	และพบว่าไม่มีรอยโรค	

leukoaraiosis	 ในสมองทั้งสองซีก	 และร้อยละ	

8.7	มีการใช้ยาต่างๆ	ได้แก่	ยาขับปัสสาวะ,	ยาต้าน

อารมณ์ซึมเศร้าหรือยานอนหลับ นอกจากนี้พบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 56.6	มีความเสี่ยงต่อการ

หกล้มในระดับปานกลาง	 รองลงมาร้อยละ	 33.3	

มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับตำ่า	 และ	 ร้อย

ละ	10.1	มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง

วิจ�รณ์ 
	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	

มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับปานกลาง	ร้อย

ละ	56.6	รองลงมามีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระ

ดับตำ่า	ร้อยละ	33.3	และความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ในระดับสูง	 ร้อยละ	 10.1 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษา

ของ	Oliver	et	al.		(1997)14	ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การหกลม้	รอ้ยละ	26.8	และนอ้ย

กว่าการศึกษาของ	Rosendahl	et	al.	(2003)15	ที่

พบว่าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละ	36	ทั้งนี้อาจ

อธิบายได้ว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแตกต่างกัน	

โดยในการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาในกลุ่มผู้

สูงอายุที่มีสุขภาพดี	 และปัจจัยที่ใช้ประเมินความ

เสี่ยงต่อการหกล้มแตกต่างกัน	และเครื่องมือที่ใช้

ประเมนิปจัจยัการหกลม้ในการศกึษาทีผ่า่นมาเนน้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ	 และไม่

ได้ประเมินปัจจัยบางประการที่เฉพาะเจาะจงกับ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	ได้แก่	ความสามารถ

ในการทรงตัว	และความสามารถในการทำากิจวัตร

ประจำาวัน

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างตาม

ระดับความเสี่ยงต่อการหกล้ม	 พบว่าในกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง	

พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาในการทำากิจวัตรประจำา

วัน,ปัญหาการทรงตัว	 และมีอาการอ่อนแรงของ

กลา้มเนือ้	สว่นในกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การหกลม้
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ในระดับปานกลาง	พบว่าส่วนใหญ่มีอาการอ่อน

แรงของกล้ามเนื้อ	 และปัญหาในการทำากิจวัตร

ประจำาวัน	 ส่วนในกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อ

การหกล้มในระดับตำ่า	 พบว่าส่วนใหญ่มีอาการ

อ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	 และปัญหาในการทรงตัว	

ทั้งนี้	 ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มระดับตำ่า	

พบปัญหาการมองเห็นเพียงครึ่งซีกและการใช้ยา

ตา่งๆเพยีงเลก็นอ้ย	และไมพ่บปญัหากลัน้ปสัสาวะ

ไม่ได้เลย	 	 สามารถอธิบายได้ว่าในกลุ่มตัวอย่างที่

มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง	พบว่าส่วน

ใหญ่มีปัญหาในการทำากิจวัตรประจำาวัน,ปัญหา

การทรงตัว	 และมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	

ซึ่งปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงภาวะพึ่งพาและการลด

ความสามารถในการเคลื่อนไหว	 ส่งผลให้ผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

เพิ่มขึ้น	 สอดคล้องกับการศึกษา	 ของ	Nyberg	

&	Gustafson	(1997)9;	Chaiwanichsiri	et	al.	

(2006)4;	Campbell	&	Matthews,	(2010)8	ที่พบ

วา่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลสำาคญัทีม่ผีลตอ่การหกลม้	คอื	

การทรงตวั	อาการออ่นแรงของกลา้มเนือ้ตา่งๆและ

ความสามารถในการทำากจิวตัรประจำาวนั	นอกจาก

นี้	 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำาให้ระดับความ

เสี่ยงต่อการหกล้มในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง

กัน	 คือ	 การกลั้นปัสสาวะไม่ได้	 โดยพบว่าผู้ที่มี

ปญัหากลัน้ปสัสาวะไมไ่ดส้ว่นใหญม่คีวามเสีย่งตอ่

การหกล้มในระดับสูง	 ซึ่งปัญหาการกลั้นปัสสาวะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการได้รับบาด

เจบ็ทีส่มองหรอืมกีารทำางานของสมองลดลง24	และ

มกัพบวา่ผูท้ีม่ปีญัหากลัน้ปสัสาวะไมไ่ดส้ว่นใหญม่ี

รอยโรคที่บริเวณสมองส่วนหน้า25

	 นอกจากนี้	 ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

แบบปะเมิน	Fall	Prediction	Index	ได้แก่	ภาวะ

ความเจ็บป่วย,	 อาการเป็นลมหรือหน้ามืด,	 การมี

ปัญหาข้อ,	 การพูดลำาบาก,	 ภาวะซึมเศร้า,	 ความ

รนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง	(ปจัจยัเรือ่งความ

รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	ผู้วิจัยประเมิน

โดยการประมวลข้อมูลจากความสามารถในการ

ทำากิจวัตรประจำาวัน	การมีโรคประจำาตัว	 รอยโรค

บริเวณสมองซีกเด่นและชนิดของโรคหลอดเลือด

สมองชนดิแตก)	โดยพบวา่ปจัจยัเหลา่นีท้ัง้หมดพบ

ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง	สอดคล้อง

กับการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการหกล้ม3,10,11,13 ส่วนปัจจัยด้านภาวะสูงอายุ

และประวัติการหกล้ม	 พบว่า	 ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาที่ผ่านมา10,11 ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ	ทำาให้

ความรุนแรงของโรคไม่สูงและความเสี่ยงต่อการ

หกล้มลดลง

สรุป 
	 ปจัจยัเสีย่งตอ่การหกลม้ในผูป้ว่ยโรคหลอด

เลือดสมองพบว่าปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการ

หกลม้	ไดแ้ก	่ความสามารถในการทำากจิวตัรประจำา

วัน,	ความสามารถในการทรงตัว,	 อาการอ่อนแรง

ของกล้ามเนื้อต่างๆ	 และภาวะกลั้นปัสสาวะ	 โดย

พบว่าปัญหาการกลั้นปัสสาวะเป็นปัจจัยสำาคัญที่

ทำาให้ระดับความเสี่ยงต่อการหกล้มในแต่ละกลุ่ม

แตกต่างกัน	ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยคือ	การ
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มองเห็นเพียงครึ่งซีกและการใช้ยาต่างๆ	

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหากลัน้ปสัสาวะไมไ่ดส้ว่น

ใหญ่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง	 ดังนั้น	 หาก

พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหากลั้น

ปัสสาวะไม่ได้พยาบาลควรมีการวางแผนการดูแล

ผู้ป่วยเพื่อป้องกันการหกล้ม

	 2.	 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการ

ติดตามศึกษาอุบัติการณ	์การหกล้มในผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองทีม่รีะดบัความเสีย่งแตกตา่งกนั

ขอขอบคุณ 
	 รองศาสตราจารย	์นายแพทย	์สมศกัดิ	์เทยีม

เกา่	และกลุม่วจิยัโรคหลอดเลอืดสมอง	ภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ	ที่ให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าและ

วิจัยในการทำาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้	
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