Vol.6
No.4
Original

Article

การศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
อภิฤดี จิวะวิโรจน์1,3, ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน2,3
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นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

บทคัดย่อ

ปั ญ หาการหกล้ ม พบได้ ใ นผู้ ป่ ว ยโรค
หลอดเลื อ ดสมองระยะฟื้ น ฟู ส ภาพ ซึ่ ง มั ก มี
สาเหตุ จ ากปั ญ หากล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรง ซึ่ ง ส่ ง ผล
ต่อการเคลื่อนไหวและการทรงตัว การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้ม
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
โดยเป็นการศึกษาเชิงบรรยาย ทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก
เวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม หอ
ผู้ป่วย AE 3 หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหอ
ผู้ป่วย 9B ตึก สว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จั ง หวั ด
ขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑ์ ที่ กำ � หนดไว้ จำ � นวน 207 ราย ใช้
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมิน
ความเสีย่ งต่อการหกล้ม (Fall Prediction Index)
ของ Nyberg  and Gustafson (1997) ผลการ
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ศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 56.6 มีความเสีย่ ง
ต่อการหกล้มในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.3 มี
ความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับตํ่า  และร้อยละ
10.1 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง โดย
พบว่าปัจจัยที่มีความสำ�คัญต่อการหกล้ม ได้แก่
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน,ความ
สามารถในการทรงตัว อาการอ่อนแรงของกล้าม
เนื้อต่างๆ และปัญหาการกลั้นปัสสาวะทำ�ให้ระดับ
ความเสี่ยงต่อการหกล้มในกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง
กัน ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยคือ การมองเห็น
เพียงครึ่งซีกและการใช้ยาต่างๆ มีข้อเสนอแนะ
ว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหากลั้น
ปัสสาวะไม่ได้ส่วนใหญ่มักพบว่ามีความเสี่ยงต่อ
การหกล้มสูง ดังนั้น หากพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมี
ปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ควรมีการวางแผนการ
ดูแลเพื่อป้องกันการหกล้ม
คำ � สำ � คั ญ : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง,
ความเสี่ยงต่อการหกล้ม
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โรคหลอดเลือดสมองส่งผลกระทบต่อผู้
ป่วย ทั้งประสาทการสั่งการ การรับสัมผัสและ
การมองเห็นที่ผิดปกติ1 ส่งผลให้เกิดปัญหาความ
สมดุลของการทรงตัวและการประสานงานของ
อวัยวะ2 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาพูด
ลำ�บาก ทำ�ให้เกิดการยากลำ�บากในการสือ่ สารหรือ
แสดงออกถึงความต้องการ ทำ�ให้มแี นวโน้มในการ
ทำ�อะไรด้วยตนเอง ทำ�ให้เสี่ยงต่อการหกล้มมาก
ขึ้น3 ปัญหาการหกล้มจึงเป็นปัญหาทางสุขภาพ
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ1
ในประเทศไทยอัตราการหกล้ม ร้อยละ 15.94
และร้อยละ 17.85 การหกล้มทำ�ให้เกิดการบาด
เจ็บถึงร้อยละ 80-906 และยังส่งผลให้เกิดความ
พิการและอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 7 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
การทรงตัว, ปัญหาด้านสติปัญญาและการรับรู้,
การกลั้นปัสสาวะไม่ได้8 อาการอ่อนแรงของกล้าม
เนื้อต่างๆ, ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�
วัน, รอยโรค leukoaraiosis, ภาวะการมองเห็น
เพียงครึ่งซีก, เพศ โดยเพศชายมีการหกล้มที่สูง
กว่าเพศหญิง9, สภาวะทางจิตใจ10, ปัญหาการพูด
ลำ�บาก3, อายุ พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม
มากขึ้น5, การได้รับยา ได้แก่ ยากลุ่มต้านการซึม
เศร้า11, ยาขับปัสสาวะ8, ยานอนหลับหรือยากล่อม
ประสาท12, ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
13
และประวัตกิ ารหกล้ม10 การศึกษาทีศ่ กึ ษาอำ�นาจ

ในการทำ�นายเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการ
หกล้มของ Oliver, Britton, Seed, Martin, &
Hopper (1997)14 และการศึกษาของ Rosendahl
et al. (2003)15 พบว่าความเสี่ยงต่อการหกล้มใน
กลุ่มผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 26.8 และร้อยละ
36 ตามลำ�ดับ และพบว่ายังไม่มีการนำ�เครื่องมือ
ประเมินความเสีย่ งต่อการหกล้ม ไปใช้ประเมินและ
อธิบายระดับความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง เครื่องมือที่ใช้ประเมินในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ได้แก่ The Downton Index16, The
STRATIFY falls risk14, Fall Prediction Index 9
และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความจำ�เพาะสำ�หรับผู้
ป่วยหลอดเลือดสมองในระยะฟืน้ ฟูสภาพ พบว่ามี
เพียงเครือ่ งมือเดียว คือ Fall Prediction Index ผู้
วิจัยจึงได้นำ�เครื่องมือ Fall Prediction Index มา
ศึกษาความเสีย่ งต่อการหกล้มในผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ ผู้วิจัยคาดว่าผลจาก
การศึกษาจะสามารถอธิบายระดับความเสี่ยงต่อ
การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ
ฟื้นฟูสภาพและนำ�ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการ
ดูแลเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ อธิ บ ายระดั บ ความเสี่ ย งต่ อ การ
หกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู
สภาพ
2. เพื่ออธิบายปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย
(descriptive research) เพื่อความเสี่ยงต่อการ
หกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู
สภาพ

ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น ผู้
ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว่ า เป็ น โรค
หลอดเลือดสมองและเป็นผู้ที่อยู่ในระยะฟื้นฟู
สภาพ กล่าวคือ ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่าน
มา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะปอดบวม
การสำ�ลัก การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะ
ความดันโลหิตตํา่ เกินไปจากการเปลีย่ นท่า สามารถ
ทำ�ตามคำ�สั่งได้อย่างน้อย 1 ขั้นตอน เช่น ทำ�ตาม
คำ�บอกให้ยกมือได้ สามารถนั่งทรงตัวได้   โดยมี
หรือไม่มีการพยุงก็ได้17 ที่มารับบริการการรักษาที่
ห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอกเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู  ห้องตรวจผู้
ป่วยนอกอายุรกรรม หอผูป้ ว่ ย AE 3 หอผูป้ ว่ ย 9B
ตึก สว และหอผูป้ ว่ ยเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)โดยกำ�หนดคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
1. มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ทั้งการฟัง พูด
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เขียนและการมองเห็น
3. ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
ผู้ป่วยที่มีปัญหาในขณะประเมิน ได้แก่ มี
ภาวะใจสั่น หน้ามืด
2. การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยคำ�นวณขนาดตัวอย่าง โดยการนำ�ค่าอัตรา
การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัตรา
การหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากการ
ศึกษาของ Chaiwanichsiri et al. (2006)4 เรื่อง
Falls among stroke patients in Thai Red
Cross Rehabilitation Center โดยใช้สูตรการ
คำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีทราบสัดส่วนแต่
ไม่ทราบจำ�นวนประชากรของ เดชาวุธ นิตยสุทธิ
(2531)18 ซึ่งผู้วิจัยกำ�หนดค่าความคลาดเคลื่อนที่
ระดับ .05 สามารถคำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
เท่ากับ 207 ราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติ
ที่กำ�หนดไว้ และดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและประเมิน
ความเสี่ยงต่อการหกล้ม โดยใช้เวลาประมาณ
20-30 นาที ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกี่ยวกับ เพศ,
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ประเมิน
โดยใช้ดัชนีแคทซ์ เอ. ดี. แอล ค่าคะแนนที่ได้มีอยู่
ในช่วง A ถึง G โดยที่ E-G คือ การพึ่งพากิจวัตร
ประจำ�วันมาก19, ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้, ความ
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สามารถในการทรงตัว ประเมินด้วย The FuglMeyer 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
คำ�ถาม 12 ข้อ ค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0-24
คะแนน ส่วนการแปลผลคะแนนใช้วิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ โดยระบุค่าคะแนนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 0-100 คะแนน ค่าคะแนน < 96 แสดงถึง
การมีปญ
ั หาเรือ่ งระบบประสาทสัง่ การทัง้ 2 ด้าน21,
การมองเห็นเพียงครึ่งซีก ประเมินโดยการแบ่ง

ครึ่งเส้นที่กำ�หนด (line bisection) ค่าคะแนนที่
ได้อยู่ระหว่าง 0-9  โดยค่าคะแนนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 7 แสดงถึงภาวะการมองเห็นเพียงครึง่ ซีก22,
การมีรอยโรค leukoaraiosis ในสมองทั้งสองซีก
โดยดูจากผลการตรวจ magnetic resonance
imaging (MRI) และการใช้ยาต่างๆ ได้แก่ ยาขับ
ปัสสาวะ, ยาต้านอารมณ์ซึมเศร้าหรือยานอนหลับ
ค่าคะแนนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0-11 แบ่งระดับ
ความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ โดยที่คะแนน 0-4  
หมายถึง ระดับความเสีย่ งต่อการหกล้มตํา่ คะแนน  
5-7 หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่อการหกล้มปาน
กลาง และคะแนน 8-11 หมายถึง ระดับความเสีย่ ง
ต่อการหกล้มสูง รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การให้คะแนนของแบบประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม (Fall Prediction Index)
ข้อคำ�ถาม
การให้คะแนน
เพศ
หญิง
ชาย
0
2
ดัชนีแคทซ์ เอ. ดี. แอล
A-D
E-G
(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวง
0
2
สาธารณสุข, 2548)
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้
กลั้นปัสสาวะได้ กลั้นปัสสาวะไม่ได้
จาก ดัชนีแคทซ์ เอ. ดี. แอล
0
2
ความสามารถในการทรงตัว
ประเมินโดย Fugl-Meyer sensorimotor assessment
> 10/14
< 10/14
of balance performance (Fugl-Meyer, Jaasko,
0
1
Leyman, et al., 1975)
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ข้อคำ�ถาม
การให้คะแนน
อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อต่างๆ
ไม่มีหรือมีด้านเดียว
ทั้งสองด้าน
ประเมินโดย short form of the FM (S-FM) (Hsieh,
> 96
< 96
Hsueh, Chou, Sheu, Hsieh, & Kwakkel, 2007)
0
1
การมองเห็นเพียงครึ่งซีก
ไม่ใช่
ใช่
ประเมินโดย Line bisection  (Eschenbeck, Vossel,
>7
<7
Weiss, Saliger, Karbe, & Fink, 2010)
0
1
การมีรอยโรค leukoaraiosis ในสมองทั้ง 2 ซีก
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ดูจากผลการตรวจ MRI
0
1
การใช้ยาต่างๆ ได้แก่ ยาขับปัสสาวะ, ยาต้านอารมณ์ซึม
ไม่ใช่
ใช่
เศร้าหรือยานอนหลับ
0
1

การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำ�เครื่องมือ Fall
Prediction Index ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มี
คุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 ราย23
แล้วนำ�มาคำ�นวณหาค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ
โดยใช้ KR-20 ของ Kuder and Richardson ได้
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (r) เท่ากับ 0.80

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหั ว ข้ อ
”จริ ย ธรรมวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ „ และทำ� การชี้ แ จงให้
กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และได้เสนอโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และได้ผ่านการรับรองในวันที่   4  เดือนมกราคม
พ.ศ. 2556 (เลขที่ HE551344)
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ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและ
ข้อมูลความเสีย่ งต่อการหกล้มในผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ

ผลการวิจัย

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 มีโรคประจำ�
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
เคยหกล้ม ในกลุม่ นีร้ อ้ ยละ 43.8 หกล้ม 1 ครัง้ โดย
สถานที่ที่หกล้มทั้งหมด คือ ภายในบ้าน และร้อย
ละ 62.5 ไม่มผี ลกระทบจากการหกล้ม และร้อยละ
37.5 มีผลกระทบ โดยพบว่าร้อยละ 50 มีเพียงรอย
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
สมองทัง้ สองซีก และร้อยละ 0.5 พบรอยโรคทีก่ า้ น
สมอง ร้อยละ 87 รับประทานยาประจำ� และในกลุม่
นี้ร้อยละ 87 ได้รับยาต้านเกร็ดเลือด
จากการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม
โดยใช้แบบประเมิน Fall Prediction Index พบ
ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.4 เป็นเพศชาย ร้อยละ
68.6  มีระดับการพึ่งพากิจวัตรประจำ�วันมาก 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

มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับตํ่า และ ร้อย
ละ 10.1 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง

วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 56.6 รองลงมามีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระ
ดับตํ่า ร้อยละ 33.3 และความเสี่ยงต่อการหกล้ม
ในระดับสูง ร้อยละ 10.1 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษา
ของ Oliver et al.  (1997)14 ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการหกล้ม ร้อยละ 26.8 และน้อย
กว่าการศึกษาของ Rosendahl et al. (2003)15 ที่
พบว่าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 36 ทั้งนี้อาจ
อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแตกต่างกัน
โดยในการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาในกลุ่มผู้
สูงอายุที่มีสุขภาพดี และปัจจัยที่ใช้ประเมินความ
เสี่ยงต่อการหกล้มแตกต่างกัน และเครื่องมือที่ใช้
ประเมินปัจจัยการหกล้มในการศึกษาทีผ่ า่ นมาเน้น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ และไม่
ได้ประเมินปัจจัยบางประการที่เฉพาะเจาะจงกับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ความสามารถ
ในการทรงตัว และความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วัน
เมื่อพิจารณาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างตาม
ระดั บ ความเสี่ ย งต่ อ การหกล้ ม พบว่ า ในกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง
พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาในการทำ�กิจวัตรประจำ�
วัน,ปัญหาการทรงตัว และมีอาการอ่อนแรงของ
กล้ามเนือ้ ส่วนในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการหกล้ม
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ในระดับปานกลาง พบว่าส่วนใหญ่มีอาการอ่อน
แรงของกล้ามเนื้อ และปัญหาในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วัน ส่วนในกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อ
การหกล้มในระดับตํ่า พบว่าส่วนใหญ่มีอาการ
อ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และปัญหาในการทรงตัว
ทั้งนี้ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มระดับตํ่า
พบปัญหาการมองเห็นเพียงครึ่งซีกและการใช้ยา
ต่างๆเพียงเล็กน้อย และไม่พบปัญหากลัน้ ปัสสาวะ
ไม่ได้เลย  สามารถอธิบายได้ว่าในกลุ่มตัวอย่างที่
มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง พบว่าส่วน
ใหญ่มีปัญหาในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน,ปัญหา
การทรงตัว และมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
ซึ่งปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงภาวะพึ่งพาและการลด
ความสามารถในการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา ของ Nyberg
& Gustafson (1997)9; Chaiwanichsiri et al.
(2006)4; Campbell & Matthews, (2010)8 ที่พบ
ว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อการหกล้ม คือ
การทรงตัว อาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้ ต่างๆและ
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน นอกจาก
นี้ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำ�ให้ระดับความ
เสี่ยงต่อการหกล้มในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง
กัน คือ การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ โดยพบว่าผู้ที่มี
ปัญหากลัน้ ปัสสาวะไม่ได้สว่ นใหญ่มคี วามเสีย่ งต่อ
การหกล้มในระดับสูง ซึ่งปัญหาการกลั้นปัสสาวะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการได้รับบาด
เจ็บทีส่ มองหรือมีการทำ�งานของสมองลดลง24 และ
มักพบว่าผูท้ มี่ ปี ญ
ั หากลัน้ ปัสสาวะไม่ได้สว่ นใหญ่มี
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รอยโรคที่บริเวณสมองส่วนหน้า25
นอกจากนี้ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
แบบปะเมิน Fall Prediction Index ได้แก่ ภาวะ
ความเจ็บป่วย, อาการเป็นลมหรือหน้ามืด, การมี
ปัญหาข้อ, การพูดลำ�บาก, ภาวะซึมเศร้า, ความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง (ปัจจัยเรือ่ งความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้วิจัยประเมิน
โดยการประมวลข้อมูลจากความสามารถในการ
ทำ�กิจวัตรประจำ�วัน การมีโรคประจำ�ตัว รอยโรค
บริเวณสมองซีกเด่นและชนิดของโรคหลอดเลือด
สมองชนิดแตก) โดยพบว่าปัจจัยเหล่านีท้ งั้ หมดพบ
ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการหกล้ม3,10,11,13 ส่วนปัจจัยด้านภาวะสูงอายุ
และประวัติการหกล้ม พบว่า ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา10,11 ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ ทำ�ให้
ความรุนแรงของโรคไม่สูงและความเสี่ยงต่อการ
หกล้มลดลง

สรุป

ปัจจัยเสีย่ งต่อการหกล้มในผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองพบว่าปัจจัยที่มีความสำ�คัญต่อการ
หกล้ม ได้แก่ ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�
วัน, ความสามารถในการทรงตัว, อาการอ่อนแรง
ของกล้ามเนื้อต่างๆ และภาวะกลั้นปัสสาวะ โดย
พบว่าปัญหาการกลั้นปัสสาวะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่
ทำ�ให้ระดับความเสี่ยงต่อการหกล้มในแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยคือ การ

Vol.8 No.2

มองเห็นเพียงครึ่งซีกและการใช้ยาต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หากลัน้ ปัสสาวะไม่ได้สว่ น
ใหญ่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง ดังนั้น หาก
พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหากลั้น
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