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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเชิงบรรยาย แบบการศึกษา
ความสัมพันธเชิงพยากรณ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยทํานายการเกิดการหกลมในผูป ว ยโรค
หลอดเลือดสมองหลังการจําหนายจากโรงพยาบาล
กลุม ตัวอยางเปนผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง ทีม่ า
รับการตรวจติดตามผลการรักษา ที่แผนกผูปวย
นอกโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มี น าคม
2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 จํานวน 205 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2 สวน คือ 1) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
2) แบบบันทึกขอมูลการรักษา เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสัมภาษณและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของผูปวย วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติ logistic regression

ผลการวิจัยพบวา มีการประมาณคาความ
ชุกของการหกลมของกลุมตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ 34.15 (95% CI = 27.60 – 40.69) ปจจัยภายใน
บุคคลที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือด
สมอง ไดแก ความบกพรองในการทรงตัว การ
ละเลยรางกายครึ่งซีก การออนแรงของกลามเนื้อ
ความบกพรองในการดูแลตนเอง และความรูคิด
บกพรองมีความสัมพันธกับการเกิดการหกลม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปจจัยสวน
บุคคลไดแก ประวัติการเคยหกลม อาการขาง
เคียงจากยา ภาวะกลัวการหกลม และภาวะซึม
เศรามีความสัมพันธกับการเกิดการหกลมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ปจจัยภายนอก
บุคคล ไดแก สภาพแวดลอมที่มีสิ่งกีดขวาง และ
พื้ น ที่ ลื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด การหกล ม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยตัวแปรที่
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มีความสัมพันธและสามารถเขาสมการทํานายการ
เกิดการหกลมของกลุมตัวอยางไดเหมาะสม คือ
logistic (การเกิดการหกลมของกลุมตัวอยาง) =
-2.43 + 1.25 (ความรูคิดบกพรอง) + 1.71 (อาการ
ขางเคียงจากยา) + 1.36 (ภาวะกลัวการหกลม) +
1.11 (ภาวะซึมเศรา) + 3.12 (สภาพแวดลอมทีม่ สี งิ่
กีดขวาง) โดยสมการดังกลาวสามารถทํานายการ
เกิดการหกลมของกลุมตัวอยางไดรอยละ 44.6
จากผลการวิจัย ควรมีการพัฒนากิจกรรม
การพยาบาลเกี่ ย วกั บ การจั ด การเปลี่ ย นแปลง
ปจจัยที่เปนสิ่งเรารวมที่ทําใหเกิดการหกลม เพื่อ
ปองกันการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
หลังการจําหนายจากโรงพยาบาล
คําสําคัญ: ความชุก, ปจจัยทํานาย, ผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
The purpose of analytical descriptive
research was to identity factors predicting
falls in stroke survivors post discharge.
The subjects were 205 stroke survivors,
who came for follow up at outpatient
department, Srinagarind Hospital, Faculty
of Medicine, Khon Kaen University. Data
were collected between 1st March and 31th
May 2013. The research instruments were
1) a demographic data interview form
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2) data collecting instruments. Data were
analyzed using descriptive statistics and
logistic regression.
The results revealed that fall prevalence estimation of sample was 34.15% (95%
CI = 27.60 -40.69). Intrinsic factors were
significantly associated with fall, including
balance impairment, hemineglect, muscle
weakness, self-care deficit, and cognitive
impairment (p<0.05). Individual factors,
such as history of fall, drug’s side effect, fear
of falling, and depression were significantly
associated with fall (p<0.05). Extrinsic factors, such as barrier and skidding floor/
surface were significantly associated with
fall (p<0.05). The logistic predictive model
for falls in stroke survivors post discharge
was -2.43 + 1.25 (cognitive impairment) +
1.71 (drug’s side effect) + 1.36 (fear of falling)
+ 1.11 (depression) + 3.12 (barrier), with the
precision of 44.6 %.
The study results suggested that
nursing activities for management contextual stimuli should be developed to prevent
fall in stroke survivors post discharge.
Key words: Prevalence, Factors predicting, Stroke survivor.
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บทนํา
โรคหลอดเลื อ ดสมองก อ ให เ กิ ด ความ
บกพรองไดหลายอยาง สงผลกระทบตอชีวิตของ
บุคคลนัน้ และบุคคลใกลชดิ ดวย ปญหาทีพ่ บบอย
ไดแก ปญหาการยืนและเดิน การชวยเหลือตนเอง
การสื่อความหมาย และการประกอบอาชีพ1 ผู
ปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพรองดาน
สติปญญาและการเรียนรู มีการสูญเสียความจํา
สับสน มีการตัดสินใจบกพรอง รวมทั้งมีความผิด
ปกติดานการคิดและการคํานวณ จะทําใหผูปวยมี
ความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมเพิ่มขึ้นเปน 2 - 3
เทาเมื่อเทียบกับประชากรกลุมอายุเดียวกัน2
การหกล ม เป น ภาวะแทรกซ อ นอั น ดั บ
หนึ่งหลังจากเปนโรคหลอดเลือดสมองในระยะ
เฉียบพลัน3 และพบวาผูปวยที่รอดชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงสูงตอการหกลม
ในทุกระยะของโรค และมีอัตราเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับกลุมประชากรทั่วไป การหกลมในผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองที่ใชชีวิตอยูในชุมชนเปนสิ่ง
ที่พบไดโดยทั่วไป ชวงการติดตามใน 3 - 4 เดือน
แรกหลังเกิดโรคพบรอยละ 23 - 34 ชวง 6 เดือน
พบรอยละ 40 -73 และชวง 1 ป พบรอยละ 43
-70 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่หกลมมีความ
เปนไปไดที่จะหกลมซํ้าไดมากกวาเมื่อเทียบกับ
ผูสูงอายุปกติ นอกจากนี้อัตราการหกลมที่สูงมัก
ถูกรายงานทันทีหลังจากผูปวยถูกจําหนายจาก
โรงพยาบาลหรือหนวยกายภาพบําบัด เปนที่นา
สนใจวาการหกลมมักเกิดขึน้ บอยหลังจากทีผ่ ปู ว ย
จําหนายจากโรงพยาบาล โดยพบอุบัติการณใน 8

สัปดาหแรกสูงถึง 8.7 ครั้งตอคนตอป อุบัติการณ
ของการหกลมทีส่ งู ขึน้ โดยสวนใหญเกิดขึน้ ระหวาง
การเดิน พบวาความเสี่ยงของการหกลมตอการ
เดินแตละกาวเพิ่มขึ้นอยางมากมายในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง4 ปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุของการเกิด
การหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนั้น พบ
วามีทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในบุคคล (intrinsic
factors) และปจจัยภายนอก (extrinsic factors)
ซึ่งปจจัยภายในบุคคลยังสามารถแบงออกเปน
ปจจัยที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือด
สมอง ทําใหเกิดความบกพรองในการใชงานตาม
หนาที่ของรางกายหลายสวน ซึ่งความบกพรอง
ในดานตางๆ ไดแก ความบกพรองในการทรงตัว
การละเลยรางกายครึ่งซีก การออนแรงของกลาม
เนื้อ ความบกพรองในการดูแลตนเอง และความ
รู คิ ด บกพร อ ง นอกจากนี้ ป จ จั ย ภายในบุ ค คล
ยังมีปจจัยสวนบุคคล (personal factors) ซึ่ง
เปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งของการเกิดการ
หกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก อายุ
เพศ ตําแหนงพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือด
สมอง ประวัติการเคยหกลม อาการขางเคียงจาก
การใชยา ภาวะกลัวการหกลม และภาวะซึมเศรา
สวนปจจัยภายนอก ไดแก สภาพแวดลอมที่มีสิ่ง
กีดขวาง สภาพแวดลอมที่มีแสงสวางไมเพียงพอ
พื้นที่ลื่น และการไมมีผูดูแล
การหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อาจจะทํ า ให มี ผ ลกระทบรุ น แรงตามมาทั้ ง ทาง
รางกายและจิตใจ4 ทําใหผปู ว ยไดรบั บาดเจ็บตัง้ แต
เล็ ก น อ ยจนกระทั่ ง ถึ ง รุ น แรง จนนํ า ไปสู ค วาม
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พิการและการเสียชีวติ ได สวนผลกระทบทางดาน
จิตใจของผูปวยสงผลใหผูปวยเกิดภาวะกลัวการ
หกลม มีภาวะซึมเศรา สูญเสียความมั่นใจในการ
ทํากิจกรรมทางรางกายและกิจกรรมทางสังคม
เกิดพฤติกรรมแยกตัว หมดกําลังใจในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันตางๆ4,5
ปญหาการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญที่สงผลกระทบ
ในหลายๆ ดาน การหาวิธีปองกันการหกลมใน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจึงเปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่ ง พยาบาลเป น บุ ค ลากรหนึ่ ง ในที ม สุ ข ภาพที่
มีหนาที่ในการดูแลชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด
และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการปรับตัว
ของผูปวย จึงควรจะตองใหความตระหนักและ
รวมมือกันในการคนหาสาเหตุและปจจัยที่มีผล
ตอการปรับตัวของผูป ว ย เพือ่ จะไดหาแนวทางการ
ปองกันและลดปจจัยหรือภาวะแทรกซอนอื่นๆ ที่
จะเกิดขึ้นตามมา เพื่อประโยชนในการประเมิน
การปรับตัว สิ่งเรารวม การจัดการกับสิ่งเรารวม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัว หรือวางแผนการ
พยาบาลจัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งเรารวม เพื่อให
ผูปวยที่ไมสามารถปรับตัวไดมีการปรับตัวอยาง
มีประสิทธิภาพโดยมีพยาบาลเปนผูชวย เหลือ
ตลอดจนใชในการวางแผนใหการพยาบาลสงเสริม
ความสามารถในการปรับตัวเพือ่ ปองกันการหกลม
สํ า หรั บ ผู ป ว ยและญาติ ผู ดู แ ลผู ป ว ยโรคหลอด
เลือดสมองไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองที่
มีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ หาการประมาณคาความชุกของการ
เกิดการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลัง
การจําหนายจากโรงพยาบาล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย
ภายในบุคคล และปจจัยภายนอกบุคคลกับการ
เกิดการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลัง
การจําหนายจากโรงพยาบาล
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานาย
ของปจจัยภายในบุคคล และปจจัยภายนอกบุคคล
กับการเกิดการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง หลังการจําหนายจากโรงพยาบาล

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) แบบการศึกษาความสัมพันธเชิงพยากรณ
(predictive studies) เก็บรวบรวมขอมูลดวย
การสัมภาษณและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของผูปวย โดยศึกษาในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มารับการตรวจ
ติดตามผลการรักษาที่แผนกผูปวยนอก จํานวน
205 คน มีการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการ
สุมแบบใชกรอบเวลา6 โดยผูวิจัยจะทําการสุมผู
ปวยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดจํานวนวัน
ละ 6 ราย ทําการสุมดวยวิธีการจับฉลากจากราย
ชื่อผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการตรวจ
ติดตามผลการรักษาทั้งหมดในแตละวัน ใชเวลา
ในการสัมภาษณและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ประมาณคนละ 40 – 60 นาที ทําการเก็บขอมูลใน
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วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น.
โดยแบงชวงเวลาการเก็บขอมูลในแตละวันตาม
ระบบการนัดผูปวยเพื่อติดตามผลการรักษา

ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผู
ปวยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยจากแพทยวา เปนโรคหลอด
เลือดสมองที่จําหนายจากหอผูปวยอายุรกรรม
หรือเวชศาสตรฟน ฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. กลุมตัวอยาง
การศึกษาครัง้ นีไ้ ดคาํ นวณกลุม ตัวอยาง
จากสูตรการหาความชุก7 โดยการนําคาความชุก
ของตัวแปร จากการศึกษาของวีรุฒา โอชา และ
คณะ ที่ พ บอุ บั ติ ก ารณ ก ารหกล ม ในผู ป ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง รอยละ 17.88 โดยคาสัดสวน
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นไดซึ่งผูวิจัย
กําหนดไวคือ 0.05 สามารถคํานวณกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ไดเทากับ 205 คน มีการคัดเลือก
กลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบใชกรอบเวลา
โดยมีการกําหนดคุณสมบัติกลุมตัวอยาง ดังนี้
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
- ผูปว ยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
เปนโรคหลอดเลือดสมอง และมารับการตรวจ
ติดตามผลการรักษา ที่แผนกผูปวยนอก
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
- ผูปวยที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป
- ผูป ว ยทีไ่ มสามารถเขาใจภาษาไทย หรือ

ไมสามารถสื่อสารโดยใชคําพูดได
- ผูป ว ยทีต่ อ งกินอยูห ลับนอนอยูบ นเตียง
(Bed ridden) ไมสามารถลุกนั่ง หรือเคลื่อนยาย
ดวยรถเข็นได
- ผู ป ว ยที่ เ คยได รั บ การสั ม ภาษณ แ ละ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจากผูวิจัยหรือผูชวย
วิจัยแลว 1 ครั้ง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูว จิ ยั คัดเลือกกลุม ตัวอยางตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2 สวน คือ 1) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล 2)
แบบบันทึกขอมูลการรักษา เก็บรวบรวมขอมูลดวย
การสัมภาษณและทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ผูปวย ประกอบดวย แบบทดสอบ Thai MiniMental State Examination แบบประเมิน Modified Barthel Index แบบทดสอบ Berg Balance
Test แบบประเมิน Falls Efficacy Scale, Swedish
version แบบวัดภาวะซึมเศรา The Center for
Epidemiologic Studies -Depression scale
และแบบทดสอบ Line Bisection Test

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของผู
วิจัยและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยไดนําแบบประเมินไปหาคาความสอดคลอง
กันของการวัด (measure of agreement kappa)
ของผูวิจัยโดยอางอิงกับแพทยและนักกายภาพ
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บํ า บั ด ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นโรคหลอดเลื อ ด
สมอง เพื่อเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบความ
สามารถในการวัดขอมูลทางดานคุณภาพ ซึ่งไดคา
ความสอดคลองกันของการวัดแบบประเมินความ
สามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันพืน้ ฐานดัชนี
บารเทลแบบประยุกต (MBI) ไดคา Kappa = 0.69
แบบทดสอบความสามารถในการทรงตัว (BBT) ได
คา Kappa = 0.55 และการประเมินการออนแรง
ของกลามเนื้อทดสอบโดยการประเมินกําลังของ
กลามเนื้อดวยเกณฑของ Medical Research
Council ไดคา Kappa = 0.74

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการทําวิจัยในมนุษย ผู
วิจัยจึงคํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยทุกขั้นตอน
ตลอดการศึกษา โดยเคารพในสิทธิสว นบุคคลและ
มีการพิทักษสิทธิของตัวอยาง โดยยึดหลักเกณฑ
ตามคําประกาศเฮลซิงกิ (Helsinki’s Declaration) ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย ดัง
นั้นกอนเริ่มทําการศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการขอ
อนุญาตและนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับการรับรอง เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 (เลขที่ HE551411)

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปและขอมูลดาน
สุขภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใชสถิติ

14

เชิงพรรณนาวิเคราะห โดยหาการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
แตละตัวกับการเกิดการหกลมในผูป ว ยโรคหลอด
เลือดสมอง โดยใชการวิเคราะห simple logistic
regression ทีละปจจัย เพื่ออธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม นําเสนอคา
เปน Odds ratio crude และชวงความเชื่อมั่น 95
% การวิเคราะหปจจัยรวมกันทํานายการเกิดการ
หกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห
แบบ multiple logistic regression โดยใชวธิ คี ดั
ออกทีละตัวแปรแบบขัน้ ตอน (stepwise regression) นําเสนอคาเปน adjusted odds ratio และ
ชวงความเชื่อมั่น 95 %

ผลการวิจัย
พบวามีการประมาณคาความชุกของการเกิด
การหกลมจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 34.15
(95% CI = 27.60 – 40.69) โดยพบวาสวนใหญ
หกลมจํานวน 1 ครั้ง (รอยละ 64.3) สวนใหญ
หกลมภายในบาน (รอยละ 65.1) หกลมในเวลา
กลางวัน (รอยละ 83.3) โดยพบวาสวนใหญหกลม
ขณะเดินหรือฝกเดิน (รอยละ 51.1) ซึ่งสาเหตุ
ของการหกลมสวนใหญมาจากกลามเนื้อออนแรง
(รอยละ 63.2) ไมไดรับบาดเจ็บจากการหกลม
(รอยละ 54.3) และไดรับบาดเจ็บจากการหกลม
เล็กนอย เชน ฟกชํ้า (รอยละ 40.6) มีแผลถลอก
(รอยละ 37.5)
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการหกลมของกลุมตัวอยาง
พบวา ปจจัยภายในบุคคลที่เกิดจากพยาธิสภาพ
ของโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ความบกพรองใน
การทรงตัว การละเลยรางกายครึง่ ซีก การออนแรง
ของกลามเนื้อ ความบกพรองในการดูแลตนเอง
และความรูคิดบกพรอง มีความสัมพันธกับการ
เกิดการหกลมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ประวัติการเคยหกลม ผล
ขางเคียงจากยา ภาวะกลัวการหกลม และภาวะซึม
เศรา มีความสัมพันธกับการเกิดการหกลมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปจจัยภายนอก
บุคคล ไดแก สภาพแวดลอมที่มีสิ่งกีดขวาง และ
พื้ น ที่ ลื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด การหกล ม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สวนปจจัย
ดานอายุ เพศ ตําแหนงพยาธิสภาพของโรคหลอด
เลือดสมอง สภาพแวดลอมที่มีแสงสวางไมเพียง
พอ และผูดูแล ไมมีความสัมพันธกับการเกิดการ
หกลม ดานการศึกษาปจจัยทํานายการเกิดการ
หกลมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังการ
จําหนายจากโรงพยาบาล พบวาในตัวแบบสุดทาย
มีตัวแปร 5 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการเกิด
การหกลม และมีความสําคัญสูงสุดในการทํานาย
การเกิดการหกลมของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
หลังการจําหนายจากโรงพยาบาล ดังนี้
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความ
รูค ดิ บกพรอง มีโอกาสเสีย่ งตอการหกลมเปน 3.50
เทาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความรูคิด

ปกติ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P-value = 0.013,
adjusted OR = 3.50, 95 % CI = 1.30 - 9.43)
2. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ
ขางเคียงจากการใชยา มีโอกาสเสีย่ งตอการหกลม
เปน 5.54 เทาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่
ไมมอี าการขางเคียงจากการใชยา อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P-value = 0.004, adjusted OR = 5.54,
95 % CI = 1.73 - 17.78)
3. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ
กลัวการหกลม มีโอกาสเสี่ยงตอการหกลมเปน
3.90 เทาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไมมี
ความกลัวการหกลม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P-value = 0.000, adjusted OR = 3.90, 95 %
CI = 1.82 - 8.35)
4. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ
ซึมเศรา มีโอกาสเสี่ยงตอการหกลมเปน 3.04 เทา
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไมมีภาวะซึม
เศราอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P-value = 0.006,
adjusted OR = 3.04, 95%CI =1.38 - 6.67)
5. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีสภาพ
แวดลอมทีม่ สี งิ่ กีดขวาง มีโอกาสเสีย่ งตอการหกลม
เปน 22.65 เทาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ ไ ม มี ส ภาพแวดล อ มที่ มี สิ่ ง กี ด ขวางอย า งมี นั ย
สําคัญทางสถิติ (P-value = 0.000, adjusted OR
= 22.65, 95 % CI = 5.47 - 93.76) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงถึงปจจัยทํานายการเกิดการหกลมของกลุมตัวอยาง โดยการวิเคราะหแบบถดถอย
พหุโลจิสติก
ตัวแปร
ความรูคิดบกพรอง
มี
ไมมี
อาการขางเคียงจากยา
มี
ไมมี
ภาวะกลัวการหกลม
มี
ไมมี
ภาวะซึมเศรา
มี
ไมมี
สภาพแวดลอมที่มีสิ่งกีดขวาง
มี
ไมมี

Coefficient Crude OR Adjusted OR
1.25

4.85
1

3.50
1

95 % CI

P-value
0.013*

1.30 – 9.43
0.004*

1.71

4.99
1

5.54
1

1.73 – 17.78
0.000*

1.36

6.48
1

3.90
1

1.82 – 8.35
0.006*

1.11

3.33
1

3.04
1

1.38 – 6.67
0.000*

3.12

13.04
1

22.65
1

5.47 – 93.76

Constance = -2.43, Log likelihood = -91.715, Pscudo R2 (Nagelkerke R2) = .446

จากผลการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยทํานาย
การเกิดการหกลมของกลุมตัวอยาง สามารถ
เขียนสมการทํานายการเกิดการหกลมของกลุม
ตัวอยางไดสมการที่เหมาะสมคือ logistic (การ
เกิดการหกลมของกลุมตัวอยาง) = -2.43 + 1.25
(ความรูคิดบกพรอง) + 1.71 (อาการขางเคียงจาก
ยา) + 1.36 (ภาวะกลัวการหกลม ) + 1.11 (ภาวะ
ซึมเศรา) + 3.12 (สภาพแวดลอมที่มีสิ่งกีดขวาง)
โดยไดคา Pscudo R2 (Nagelkerke R2) = .446
หมายความวาตัวแปรอิสระทัง้ หมดทีอ่ ยูใ นสมการ
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ขั้นตอนสุดทายสามารถอธิบายการเกิดการหกลม
ของกลุมตัวอยางไดรอยละ 44.6

วิจารณ
การศึกษาครั้งนี้ พบวามีการประมาณคา
ความชุกของการหกลมของกลุมตัวอยางรอยละ
34.15 (95% CI = 27.60 – 40.69) ซึง่ สอดคลองกับ
การศึกษาในลักษณะเดียวกันในตางประเทศ4,9,10
แตพบวามีความแตกตางจากการศึกษาของวีรุฒา
โอชา และคณะ ที่พบอุบัติการณการหกลมเพียง
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รอยละ 17.88 ซึ่งความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจเนื่อง
มาจากผูวิจัยไมไดกําหนดระยะเวลาการจําหนาย
ออกจากโรงพยาบาลของกลุมตัวอยาง สวนการ
ศึกษาของวีรุฒา โอชาและคณะ ไดมีการกําหนด
ระยะเวลา คือ ภายหลัง 3 เดือนหลังการจําหนายผู
ปวยออกจากโรงพยาบาล จึงอาจเปนเหตุผลทําให
คาความชุกของการหกลมมีความแตกตางกันออก
ไป ดานจํานวนครั้งของการหกลมสวนใหญพบวา
หกลมจํานวน 1 ครั้ง (รอยละ 64.3) หกลมภายใน
บาน (รอยละ 64.8) หกลมในเวลากลางวัน (รอย
ละ 83.3) โดยสวนใหญหกลมขณะเดินหรือฝกเดิน
(รอยละ 51.1) สวนสาเหตุของการหกลมสวนใหญ
มาจากกลามเนื้อออนแรง (รอยละ 54.6) ไมไดรับ
บาดเจ็บจากการหกลม (รอยละ 54.3) ไดรับบาด
เจ็บจากการหกลมเล็กนอย เชน ฟกชํ้า (รอยละ
40.6) มีแผลถลอก (รอยละ 37.5) ซึ่งจากผลการ
ศึกษามีความสอดคลองกับการศึกษาของ วีรุฒา
โอชาและคณะ8 ที่พบวาสวนใหญผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองหกลมภายในบาน (รอยละ 62.5) ผู
ปวยทุกรายหกลมในเวลากลางวันและไดรับบาด
เจ็บเล็กนอย เชน มีแผลถลอก สาเหตุที่หกลมเกิด
จากสะดุดสิ่งกีดขวาง และจากกลามเนื้อออนแรง
พบในจํานวนที่เทากัน (รอยละ 50) กลุมตัวอยาง
สวนใหญมักหกลมขณะเดินหรือฝกเดิน สามารถ
อธิบายไดวา เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคหลอด
เลือดสมองทําใหเกิดความบกพรองในการใชงาน
ตามหนาที่ของรางกายหลายสวน ทําใหเกิดการ
สูญเสียหรือไรความสามารถในการทํากิจกรรมที่
คนปกติทั่วไปทําได เชน การเดิน การทํากิจวัตร

ประจําวัน1 รวมทั้งเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
แลวจะมีผลตอรางกายในดานของความสมดุลใน
การทรงตัว และเมื่อมีกิจกรรมฝกเดิน มีการใช
พลังงานทําใหกลามเนื้อออนแรงไดงาย จึงสงผล
ทําใหเกิดการหกลมไดงา ยขึน้ ซึง่ เปนสาเหตุสาํ คัญ
ที่ทําใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเสี่ยงตอการ
หกลม
ปจจัยภายในบุคคลที่เกิดจากพยาธิสภาพ
ของโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ความบกพรอง
ในการทรงตั ว การละเลยร า งกายครึ่ ง ซี ก การ
ออนแรงของกลามเนื้อ ความบกพรองในการดูแล
ตนเอง และความรูคิดบกพรองมีความสัมพันธ
กับการเกิดหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P
< 0.05) สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากพยาธิ
สภาพของโรคหลอดเลือดสมอง ทําใหเกิดความ
บกพร อ งในการใช ง านตามหน า ที่ ข องร า งกาย
หลายสวน ซึ่งความบกพรองในดานตางๆ ทําให
เกิ ด การสู ญ เสี ย หรื อ ไร ค วามสามารถในการทํ า
กิจกรรมที่คนปกติทั่วไปทําได รวมทั้งเมื่อเกิด
โรคหลอดเลือดสมองแลวจะมีผลตอรางกายใน
ดานของความสมดุลในการทรงตัว ซึ่งการทรงตัว
เปนการควบคุมทาทางใหรางกายมีความมั่นคงใน
อิรยิ าบถตางๆ และปรับเปลีย่ นตําแหนงและทาทาง
ใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม ระบบประสาทที่มี
สวนสําคัญตอการทรงตัว ไดแก ระบบประสาทสั่ง
การเคลื่อนไหว ระบบประสาทรับความรูสึกตางๆ
และระบบประสาทระดั บ สู ง ที่ ค อยประมวลผล
ขอมูลตางๆ เหลานี้เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
โดยระบบกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของตอง
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มีคุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งดานพิสัยของขอตอ
ความยืดหยุนของกระดูกสันหลัง ความแข็งแรง
และความทนทานของกลามเนื้อ1 ดังนั้นเมื่อเกิด
โรคหลอดเลือดสมองแลวจะมีผลทําใหเกิดการ
สูญเสียกําลังของกลามเนื้อ มีอาการออนแรงของ
กลามเนื้อตางๆ สงผลใหผูปวยเสียการทรงตัว สง
ผลตอการเคลื่อนไหวรางกายและรูปแบบการเดิน
มีอาการเกร็งของกลามเนื้อมากผิดปกติ แขนขา
เหยียดลําบาก การประกอบกิจวัตรประจําวันเปน
ไปดวยความยากลําบาก นอกจากนี้ยังมีการสูญ
เสียประสาทการรับรู มีการบกพรองดานการมอง
เห็น (visual field deficit) ทําใหลานสายตาแคบ
ลงหรือเสียไปดานหนึ่ง (hemianopsia) ยังพบ
อีกวาผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองมีความบกพรอง
ดานสติปญ
 ญาและการเรียนรู มีการสูญเสียความ
จํา สับสน การตัดสินใจบกพรอง รวมทั้งมีความ
ผิดปกติดานการคิดและการคํานวณ ทําใหผูปวย
มีความเสี่ยงตอการหกลมเพิ่มขึ้น2 ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษาของ Camplell & Matthews 11 ที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการหกลม
ของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง พบวาการสูญเสีย
การทรงตัว การรับรูบกพรอง และการดูแลตนเอง
บกพรองมีความสัมพันธกับการเกิดหกลมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก ประวัติการ
เคยหกลม อาการขางเคียงจากยา ภาวะกลัวการ
หกลม และภาวะซึมเศรา มีความสัมพันธกับการ
เกิดหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)
เนือ่ งจากผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญมกั
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มีโรครวม เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ รวมกับการมีภาวะนอนไมหลับ ภาวะ
ซึมเศรา ซึ่งตองมีการใชยาที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ
และหลอดเลือด รวมทัง้ ยาในกลุม psychotropic
หรือกลุม sedative ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบการ
ใชยาในกลุมนี้ถึงรอยละ 17.6 การไดรับยาตัวใด
ตัวหนึ่งในกลุม sedatives and hypnotics มี
ผลทําใหอัตราการหกลมเพิ่มขึ้น ดานประวัติการ
หกลม จากการศึกษาของ Kers และคณะ12 ทีศ่ กึ ษา
ถึงสาเหตุการหกลมหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในระยะ 6 เดือน พบวาผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ทีม่ ปี ระวัตกิ ารหกลมมาแลวภายในหนึง่ ปกอ นเปน
โรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสที่จะเกิดการหกลม
ซํ้าภายหลังไดมากถึง 1.33 เทาโดยเปรียบเทียบ
กับผูที่ไมเคยมีประวัติหกลมมากอน โดยโอกาส
ที่จะเกิดการหกลมซํ้ามีไดมากถึงแมจะมีอุปกรณ
ตางๆ ชวยพยุงเวลาเดินก็ตาม เนื่องจากกลาม
เนื้อยังไมแข็งแรง การทรงตัวยังไมดี เมื่อลมครั้ง
ที่ 2 ความรุนแรงจะมีมากกวาการหกลมในครัง้ แรก
สอดคลองกับการศึกษาของ Belgen และคณะ13
ที่พบวาผูที่เคยมีประวัติการหกลมมักเกิดความ
กลัวการหกลมคิดเปน 2.4 เทา (relative risk,
2.4 ; 95% CI, 1.1 - 4.9) ซึ่งภาวะกลัวการหกลม
นี้สัมพันธกับความบกพรองดานการทรงตัวและ
การเดิน และมักนําไปสูการหลีกเลี่ยงหรือจํากัด
กิจกรรม ซึ่งทําใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวรางกาย
ลดลง สงผลใหประสิทธิภาพทางกาย เชน ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของระบบ
หั ว ใจและหลอดเลื อ ดลดลงด ว ย ผู ป ว ยที่ เ คย
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หกลมจะขาดความมั่นใจในการทํากิจกรรมและ
การเคลื่อนไหวรางกาย ในกลุมที่หกลมจะพบวา
มีระดับคะแนนที่ตํ่าในเรื่องความมั่นใจในการทํา
กิจกรรมโดยปราศจากความกังวลเรื่องการหกลม
และสัมพันธกับคาคะแนนภาวะซึมเศราที่สูงขึ้น
มากกวากลุมที่ไมหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.02) ในกลุมที่หกลมจะพบวามีประวัติการ
หกลมหลายครั้ง และมีคาคะแนนการทรงตัวที่
ตํ่ากวากลุมที่ไมหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.02) ในกลุมที่หกลมจะพบวามีความกลัว
การหกลมที่สูงกวากลุมที่ไมหกลม (relative risk
= 5.6, 95 % CI = 1.3 - 23.0) และมีการใชยา
มากกวากลุมที่ไมหกลมและกลุมที่หกลม 1 ครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.04) ซึ่งสรุปพบ
วาการทรงตัว และความมั่นใจในการทํากิจกรรม
โดยปราศจากความกังวลเรื่องการหกลมมีความ
สัมพันธกับประวัติการหกลม และเปนปจจัยเสี่ยง
ตอการหกลมในผูป ว ยทีเ่ ปนโรคหลอดเลือดสมอง
สวนปจจัยดานอายุ เพศ และตําแหนงพยาธิสภาพ
ของโรคหลอดเลือดสมอง ไมมีความสัมพันธกับ
การเกิดหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P >
0.05) ถึงแมวาอายุที่มากขึ้นจะพบอุบัติการณของ
โรคหลอดเลือดสมองจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาตาม
อายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 101 แตจากการศึกษาครั้งนี้ พบ
วาอายุไมมีความสัมพันธกับการเกิดหกลมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสอดคลองกับการ
ศึกษาของ Camplell & Matthews11 ที่พบวายัง
ไมมีรายงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธที่ชัดเจน
วาอายุ เพศ และตําแหนงพยาธิสภาพของโรค

หลอดเลือดสมอง เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การหกลมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของของ Ugur และคณะ14
ที่ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองที่หกลม พบวาเพศไมมีความสัมพันธ
กับการหกลมในผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติ เชนกัน ยังมีรายงานการศึกษา
คอนขางนอยที่แสดงถึงความสัมพันธที่ชัดเจนวา
อายุ เพศ ตําแหนงพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือด
สมอง และผูดูแล เปนปจจัยที่มีผลตอการหกลม
ของผูปวย
ปจจัยภายนอกบุคคล ไดแก สภาพแวดลอม
ทีม่ สี งิ่ กีดขวาง และพืน้ ทีล่ นื่ มีความสัมพันธกบั การ
เกิดหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)
สามารถอธิบายไดวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ภายหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาลแลว
สวนใหญผูปวยยังคงมีวิถีการดําเนินชีวิตและมี
กิจกรรมทั้งภายในและนอกบานเชนเดิม ซึ่งสภาพ
แวดลอมรอบตัวของผูป ว ยไมวา จะเปนภายในหรือ
ภายนอกบานนั้นลวนเปนสาเหตุหรือปจจัยรวม
ในการชักนําใหเกิดการหกลมขึ้นได เนื่องจากผู
ปวยโรคหลอดเลือดสมองมีการทรงตัวไมดีอยู
แลว เมื่อสภาพแวดลอมรอบตัวที่มีสิ่งกีดขวาง
และมีที่พื้นลื่นจึงทําใหเสี่ยงตอการเกิดการหกลม
ไดงาย สอดคลองกับการศึกษาของวีรุฒา โอชา
และคณะ8 ที่พบวาสาเหตุที่ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองหกลมเกิดจากสะดุดสิ่งกีดขวาง โดยการมี
สัตวเลีย้ งภายในบานเปนปจจัยเสีย่ งตอการหกลม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) สวนปจจัย
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ดานสภาพแวดลอมที่มีแสงสวางไมเพียงพอ และ
ผูดูแล ไมมีความสัมพันธกับการเกิดหกลมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) อาจเปนเพราะวา
โดยสวนใหญผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีผู
ดูแล แตในผูปวยที่ไมมีผูดูแลตองดูแลตนเองใน
การศึกษาครั้งนี้พบเพียง 7 ราย (รอยละ 3.4) ซึ่ง
เปนจํานวนคอนขางนอย สอดคลองกับการศึกษา
ของของ Ugur และคณะ14 ที่พบวาผูดูแลไมมี
ความสัมพันธกับการหกลมในผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนกัน ยัง
มีรายงานการศึกษาคอนขางนอยที่แสดงถึงความ
สัมพันธที่ชัดเจนวา ปจจัยดานผูดูแลมีผลตอการ
หกลมของผูปวย

สรุป
ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด การหกล ม ในผู ป ว ย
โรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ปจจัยความรูคิด
บกพรอง อาการขางเคียงจากยา ภาวะกลัวการ
หกลม ภาวะซึมเศรา และสภาพแวดลอมที่มีสิ่ง
กีดขวาง

ขอเสนอแนะ
ดานการปฏิบัติการพยาบาล
1. จากการวิ จั ย พบค า ความชุ ก ของการ
หกลมถึงรอยละ 34.15 ดังนั้นควรมีการใหความรู
คําแนะนําเกี่ยวกับสาเหตุและปจจัยเสี่ยงที่มีผล
ตอการเกิดการหกลม รวมทั้งควรหาแนวทางใน
การป อ งกั น การหกล ม ก อ นการจํ า หน า ยผู ป ว ย
ออกจากโรงพยาบาล เพื่อใหผูปวยและผูดูแลเกิด
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การตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการ
หกลมมากยิ่งขึ้น
2. ควรหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวหรือ
จัดการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่เปนสิ่งเรารวมที่ทําให
เกิดการหกลม ไดแก ปจจัยความรูคิดบกพรอง
อาการขางเคียงจากยา ภาวะกลัวการหกลม ภาวะ
ซึมเศรา และสภาพแวดลอมที่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อ
ใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับตัวได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการติดตามเยีย่ มบานผูป ว ยอยาง
สมํา่ เสมอ เพือ่ ประเมินหาปจจัยเสีย่ งตอการหกลม
ขณะผูปวยพักอาศัยอยูที่บาน
ดานการวิจัย
1. ควรมีการออกแบบการวิจัย โดยมีการ
แบงชวงระยะการติดตามทีแ่ ตกตางกัน เพือ่ เปรียบ
เทียบขอมูลแตละชวงเวลาใหเห็นถึงความแตก
ตางของปจจัยเสี่ยงตอการหกลมที่แตกตางกันใน
แตละระยะ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม
การพยาบาลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นการส ง เสริ ม
ศักยภาพในการปรับตัว หรือจัดการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยที่เปนสิ่งเรารวมที่ทําใหเกิดการหกลม

ขอจํากัดในการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาในผู
ปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังการจําหนายจาก
โรงพยาบาล ทีม่ ารับการตรวจติดตามผลการรักษา
ที่แผนกผูปวยนอก จึงมีขอจํากัดทําใหผูวิจัยไม
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สามารถเห็นถึงสภาพแวดลอมที่อยูจริงของผูปวย
2. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ บางข อ มู ล ของการ
สัมภาษณเปนการถามขอมูลยอนหลังถึงเหตุการณ
ที่ผานมาแลว ซึ่งในกลุมตัวอยางที่ศึกษามีพยาธิ
สภาพที่ ส มอง ประกอบกั บ การมี อ ายุ ที่ ม ากจึ ง
ทําใหผปู ว ยไมสามารถจดจําขอมูลไดแมนยํา ทําให
ขอมูลบางสวนที่ไดมีความนาเชื่อถือนอยกวาการ
เก็บขอมูลในลักษณะศึกษาไปขางหนา

ขอขอบคุณ
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ กลุมวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง
ดานประสาทวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และบัณฑิตวิทยาลัยที่กรุณาใหทุนสนับสนุนการ
ทําวิทยานิพนธ
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Original Article

Mortarity Risk Factor of In-Hospital
Ischemic Stroke in Nongkhai Hospital
นพ.ปยะเดช วลีพิทักษเดช

กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Abstract
Objective: To identify mortality risk
factors of in-hospital ischemic stroke in
Nongkhai Hospital
Materials and methods : The study
was retrospective study. 306 patients who
was diagnosed cerebral infarction between
1st January 2013 to 31th December 2013 were
included. Collected data from in- patient’s
medical records. Data were analyzed by
both univariate analysis and multiple logistic regression analysis.
Results : To identify mortality risk factors of in-hospital ischemic stroke in Nongkhai Hospital; univariate analysis showed
that male gender, large vessel occlusion,
glasgow coma scale < 9, pneumonia, septic shock, atrial fibrillation, hyperglycemia

(blood sugar > 200 mg%) at admission,
pneumonia, non contrast CT with brain
edema or mass effect with midline shift or
hemorrhagic transformation, seizure, status
epilepticus was statistically significant at
p-value < 0.05. After multiple logistic regression analysis was achieved, the statistically
significant risk factors were glasgow coma
scale < 9 (OR 29.988, 95%CI of OR 10.93980.033) and non contrast CT with mass effect with midline shift (OR 286-129, 95%CI
of OR 32.371-2529.076)
Conclusion : Glasgow coma scale < 9
and non contrast CT with mass effect with
midline shift were important risk factors
for in-hospital ischemic stroke mortarity in
Nongkhai Hospital.
Keywords : Ischemic stroke, Mortarity
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บทนํา
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular
disease, stroke) หรือโรคอัมพาต อัมพฤกษ
เปนโรคที่พบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขที่
สําคัญของประเทศไทย โดยอาจเกิดจากการขาด
เลือดเฉพาะที่ของสมอง (ischemia) ซึ่งมีสาเหตุ
จากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งจนเกิดการอุดตัน
(thrombosis) หรือภาวะที่ลิ่มเลือดอุดตันหลอด
เลือด (embolism) หรืออาจเกิดจากภาวะเลือด
ออกในสมอง (hemorrhagic) หลังจากภาวะดัง
กลาวทําใหสมองสวนที่ขาดเลือดหรือตกเลือดไม
สามารถทํางานไดตามหนาที่ปกติ สงผลใหเกิด
อาการแขน ขาออนแรง พูดไมชัด เดินเซ ทรงตัว
ลําบาก ระดับความรูสึกตัวลดลง ทั้งนี้ถามีความ
รุนแรงมากอาจทําใหเสียชีวิตได1
ในประเทศไทย ขอมูลจากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ป 2552
พบวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสีย
ชีวิตอันดับที่ 3 ในประชากรไทย รองลงมาจาก
โรคมะเร็งและอุบัติเหตุ และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ในป 2552 พบวามีผูเสียชีวิตดวย
โรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 176,342 คน หรือ
คิดเปน 3 คนในทุก 2 ชั่วโมง อีกทั้งอัตราปวย
ดวยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
ลําดับ ตัง้ แตป พ.ศ. 2547 พบอัตราปวยทัว่ ประเทศ
152.55 ตอประชากร 100,000 คน เพิม่ เปน 277.67
ตอประชากร 100,000 คน2 โรคหลอดเลือดสมอง
ยังเปนสาเหตุของอัตราการเสียชีวิตมากถึงรอย
ละ 10 และอัตราการพิการรอยละ 503 ซึ่งความ
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พิการดังกลาวนอกจากสงผลกระทบตอการใช
ชีวติ ประจําวันของผูป ว ยและมีผลกระทบตอสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ4

วัตถุประสงค
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตออัตราการเสียชีวิตของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ศึ ก ษาในกลุ ม ประชากร
ผูใหญไทย (อายุ 18 ปขึ้นไป) ที่รับการรักษาใน
โรงพยาบาล ระหวางเดือน ม.ค. 2556 – ธ.ค.
2556 โดยเก็บรวบรวมขอมูลการเจ็บปวยผูปวย
ใน ผูป ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยโรคหลอดเลือดสมอง
ชนิดขาดเลือด (cerebral Infarction) ตามระบบ
ICD 10 ทําการศึกษายอนหลังจากทะเบียนประจํา
ตัวผูปวย ประกอบดวย การทบทวนประวัติ และ
การตรวจรางกายทางระบบประสาทและระบบ
อื่นๆ เก็บขอมูลที่ไดนํามาศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พยากรณโรค

การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
SPSS สถิติที่ใชไดแก การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง
2 แบบ คือ วิเคราะหทีละปจจัย (univariate
analysis) และวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงพรอมกัน
(multiple logistic regression analysis)
ทดสอบความสัมพันธทางสถิติโดย Odds ratio
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และหาความเชื่ อ มั่ น ที่ ร อ ยละ 95 (95%
confidence interval) โดยถือวามีนัยสําคัญทาง
สถิติเมื่อคา P<0.05

ผลการศึกษา
มี ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองชนิ ด ขาด
เลือด (ischemic stroke) ที่เขารับการรักษาที่
โรงพยาบาลหนองคายทั้งหมด 326 คน สามารถ
สืบคนประวัติผูปวยได 306 คน คัดออก 20 คน

เนื่องจากไมมีขอมูลทางคลินิกเพียงพอ เปนเพศ
ชาย 103 ราย (รอยละ 33.6) เพศหญิง 203 ราย
(รอยละ 66.4) มีชวงอายุระหวาง 23 ถึง 96 ป อายุ
เฉลี่ย 65.58 ป ทั้งหมดไดรับการตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง (CT scan) ทั้งหมด (รอยละ
100) ผูปวยเสียชีวิต จํานวน 37 ราย (รอยละ 12)
ผูปวยรอดชีวิต 269 ราย (รอยละ 88) ผูปวยไดรับ
ยาละลายลิ่มเลือด 21 ราย (รอยละ 6.8) เสียชีวิต
4 ราย (รอยละ 1.3) จากผูปวยทั้งหมด 306 ราย

ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดขณะรักษาใน
โรงพยาบาล โดยวิเคราะหทีละปจจัย (univariate analysis)
ปจจัย

1. เพศ (Gender)
ชาย
หญิง
2. Stroke type
Large vessel occlusion
Brain stem infarction
Lacunar infarction
3. อายุ (ป)
> 80
60-80
< 60
4. Glasgow Coma Scale
<9
>9

เสียชีวิต
N=37
จํานวน
(รอยละ)

รอดชีวิต
N=269
จํานวน
(รอยละ)

OR

95% CI of
OR

P-value

21 (20.4)
16 (7.9)

82 (79.6)
187 (92.1)

2.933

1.486-6.029

0.003

26 (40)
3 (60)
8 (3.4)

39 (60)
2 (40)
228 (96.6)

19.00 8.023-44.996
42.725 6.248-292.496

0.000
0.000

3 (7)
24 (13.8)
10 (7.0)

40 (39.0)
150 (86.2)
79 (88.8)

1.688
0.791

0.440-6.479
0.360-1.737

0.446
0.559

18 (52.9)
19 (7.0)

16 (47.1)
253 (93)

14.980 6.604-33.981

0.000

25

Vol.9 No2

ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดขณะรักษาใน
โรงพยาบาล โดยวิเคราะหทีละปจจัย (univariate analysis) (ตอ)
ปจจัย

5. Systolic BP เมื่อแรกรับ (mmHg)
> 160
140-159
< 140
6. ประวัติการสูบบุหรี่
มี
ไมมี
7. ความดันโลหิตสูง
มี
ไมมี
8. โรคเบาหวาน
มี
ไมมี
9. ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ
มี
ไมมี
10. ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง (BS > 200 mg%)
มี
ไมมี
11. ภาวะไขมันในเลือดสูง
มี
ไมมี
12. Previous stroke / TIA
มี
ไมมี

26

เสียชีวิต
N=37
จํานวน
(รอยละ)

รอดชีวิต
N=269
จํานวน
(รอยละ)

OR

95% CI of P-value
OR

7 (8.1) 79 (91.9)
12 (13.8) 75 (86.2)
18 (13.5) 115 (86.5)

0.566
1.022

0.226-1.419
0.466-2.244

0.225
0.956

9 (18.4) 40 (81.6)
28 (10.9) 229 (89.1)

1.840

0.808-4.189

0.153

20 (14.3) 120 (85.7)
17 (10.2) 149 (89.8)

1.461

0.733-2.912

0.296

12 (14.8) 69 (89.2)
25 (11.1) 200 (88.9)

1.397

0.663-2.918

0.498

13 (48.1) 14 (51.9)
24 (10) 255 (91.4)

9.866 4.162-23.388 0.000

9 (33.3)
28 (10)

4.482 1.840-10.919 0.002

18 (66.7)
251 (90)

6 (10.9) 49 (89.1)
31 (12.4) 220 (87.6)

0.869

0.344-2.197

1.000

2 (6.5) 29 (93.5)
35 (12.7) 240 (87.3)

0.473

0.108-2.069

0.397
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ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดขณะรักษาใน
โรงพยาบาลโดยวิเคราะหทีละปจจัย (univariate analysis) (ตอ)
ปจจัย

13. ปอดอักเสบ
มี
ไมมี
14. ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
มี
ไมมี
15. กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
มี
ไมมี
16. History of atrial fibrillation
มี
ไมมี
17. ประวัติโรคหัวใจขาดเลือด
มี
ไมมี
18. CT scan แรกรับ พบภาวะ brain
edema
มี
ไมมี
19. CT scan แรกรับ พบภาวะ mass
effect with midline shift
มี
ไมมี

เสียชีวิต
N=37
จํานวน
(รอยละ)

รอดชีวิต
N=269
จํานวน
(รอยละ)

OR

95% CI of
OR

P-value

9 (50)
28 (9.7)

9 (50)
260 (90.3)

9.286

3.406-25.312

0.000

3 (100)
34 (11.8)

0 (0)
269 (88.2)

8.912

6.493-12.232

0.002

1 (100)
36 (11.8)

0 (0)
269 (88.2)

8.472

6.234-11.514

0.12

1 (12.5)
36 (12.1)

7 (87.5)
262 (87.9)

1.040

0.124-8.697

1.0

1 (16.7)
36 (12)

5 (83.3)
(88)

1.467

0.167-12.911

0.541

7 (87.5)
30 (10.1)

1 (12.5)
268 (89.9)

8.692

5.662-13.344

0.000

11 (91.7)
26 (8.8)

1 (8.3) 113.385 14.076-913.34
268 (91.2)

0.000
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ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดขณะรักษาใน
โรงพยาบาล โดยวิเคราะหทีละปจจัย (univariate analysis) (ตอ)
ปจจัย

เสียชีวิต
N=37
จํานวน
(รอยละ)

20. Hemorrhagic transformation
มี
6 (100)
ไมมี
31 (10.3)
21. อาการชัก
มี
5 (41.7)
ไมมี
32 (16.9)
22. ภาวะชักตอเนื่อง
มี
5 (62.5)
ไมมี
32 (10.7)

รอดชีวิต
N=269
จํานวน
(รอยละ)

OR

95% CI of
OR

P-value

0 (0)
269 (89.7)

8.686

6.360-4.862

0.000

7 (58.3)
262 (89.1)

3.828

1.817-8.064

0.000

3 (37.5)
266 (89.3)

13.854 3.161-60.7140

เมื่อนําปจจัยเสี่ยงขางตนทําการวิเคราะห
พรอมกับการวิเคราะหถดถอยลอจิสติก (multiple

0.001

logistic regression analysis) พบวา ปจจัยที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดขณะรักษาใน
โรงพยาบาล โดยวิธีวิเคราะหถดถอยลอจิสติก (multiple logistic regression analysis)
ปจจัย
1. Glasgow Coma Scale (GCS) < 9
2. CT scan พบ mass effect with midline shift

วิจารณ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาด
เลือดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลหนองคาย
มีอัตราการเสียชีวิตที่รอยละ 12 เปรียบเทียบกับ

28

OR
29.988
286.129

95% CI of OR P-value
10.939-80.033
0.000
32.371-2529.076 0.000

การศึ ก ษาในต า งประเทศอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต อยู
ระหวาง รอยละ 4.9 -14.75-7 ในประเทศไทยมี
อัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 10 โดย
ในการศึกษานี้รวมผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยา
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ละลายลิ่มเลือด ผูปวยทั้งหมดรักษาในหอผูปวย
อายุรกรรม และ/หรือ หอผูปวยหนัก (ICU) ยังไม
ไดจัดตั้งหอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke
Unit) ดูแลผูปวยกลุมนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้การดูแล
รักษาผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองในหอผูป ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) มีสวนลดอัตรา
การเสียชีวิตในโรงพยาบาล8-9 และชนิดของหลอด
เลือดที่อุดตัน ในการศึกษานี้พบวามีหลอดเลือด
ขนาดเล็กอุดตัน (lacunar infarction) รอยละ 7,
หลอดเลือดอุดตันขนาดใหญ (large vessel occlusion) รอยละ 21.2, หลอดเลือดอุดตันบริเวณ
กานสมอง รอยละ 1.8 หลอดเลือดขนาดใหญอุด
ตันพบวา มีอัตราการเสียชีวิตและความพิการทาง
รางกายสูงตามมา10-12
จากการวิ เ คราะห ท างสถิ ติ ที ล ะป จ จั ย
(univariate analysis) พบวา ปจจัยที่ผลตอการ
เสียชีวิต ไดแก เพศชาย, หลอดเลือดสมองอุด
ตันขนาดใหญ (large vessel occlusion), ระดับ
คะแนน Glasgow Coma Scale ทีน่ อ ยกวา 9, ปอด
อักเสบ (pneumonia), ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
(septic shock), ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ, ภา
วะนํา้ ตาลในเลือดสูงมากกวา 200 mg% ขณะแรก
รับ, ภาวะปอดติดเชื้อ (pneumonia), เอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง (non contrast CT) พบภาวะ
สมองบวม (brain edema) หรือมีภาวะ mass effect with midline shift , เลือดออกในเนือ้ สมอง
ที่ขาดเลือด (hemorrhagic transformation),
ภาวะชัก, ภาวะชักตอเนื่อง (status epilepticus)

แตเมือ่ ทําการวิเคราะหทกุ ปจจัยเสีย่ งพรอม
กันโดยวิธีวิเคราะหถดถอยลอจิสติก (multiple
logistic regression analysis) พบวา ระดับ
คะแนน Glasgow Coma Scale ที่นอยกวา 9,
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองพบภาวะ mass effect with midline shift เปนปจจัยเสี่ยงที่มีผล
ตอการเสียชีวิตของผูปวยขณะรักษาภายในโรง
พยาบาล ซึ่งแตกตางจากการศึกษาที่ผานมาพบวา
ปจจัยทีม่ ผี ลตออัตราการเสียชีวติ ของผูป ว ยไดแก
ระดับความรูสึกตัวที่ลดลง (level of consciousness)13, ผูป ว ยทีม่ อี าการทางระบบประสาทรุนแรง
คะแนน NIHSS ทีม่ ากกวาหรือเทากับ 1610 ประวัติ
สูบบุหรี่14, เบาหวาน14, ภาวะหัวใจเอเตียมเตน
ผิดจังหวะ (atrial fibrillation)14, โรคกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด (IHD)15, โรคหลอดเลือดแดงสวน
ปลายอุดตัน (peripheral vascular disease)16,
ปอดอักเสบ17-20, ภาวะหัวใจวาย (CHF)21 ผลการ
ตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรพบสมองบวม จากการ
ศึกษาที่ผานมาที่พบวาเปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ
การเสียชีวิตในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก
early parenchymal change22-25, extend ของ
parenchymal hypoattenuation ของบริเวณ
สมองที่เลี้ยงดวยหลอดเลือด middle cerebral
artery26-28 ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนทางอายุร
กรรมขณะรักษาในโรงพยาบาล พบวามีอัตราการ
เสียชีวิตที่หนึ่งเพิ่มขึ้นดวย29
การศึ ก ษานี้ มี ข อ จํ า กั ด เนื่ อ งจากเป น การ
ศึกษาแบบยอนหลัง (retrospective study) และ
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ อี าการนอย อาจจะ
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ไมไดรับเขารักษาในโรงพยาบาล โดยรักษาเปนผู
ปวยนอกทําใหไมไดถูกรวมเขาไวในการศึกษาได

4.

สรุป
ปจจัยเสี่ยงที่ผลตออัตราการเสียชีวิตของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ขณะรับการ
รั ก ษาในโรงพยาบาลหนองคาย ได แ ก ระดั บ
คะแนน Glasgow Coma Scale ทีน่ อ ยกวา 9 และ
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองพบภาวะ mass effect
with midline shift
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Original Article

ความชุกของความผิดปกติบริเวณชองปาก
และใบหนา ในผูที่มีความเครียด อาการวิตกกังวล
และอาการซึมเศรา
รศ.ทพญ.มุขดา ศิริเทพทวี1, รศ.ทพญ. วิลาวัลย วีระอาชากุล2, กนกวรรณ บุญพงษ3, จินตกานนท เจริญศิร3ิ
ภาควิชาวินิจฉัยโรคชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
นักศึกษาทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1
2

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความความชุกของความผิดปกติบริเวณชองปาก
และใบหนา ในผูปวยที่มีความเครียด อาการวิตก
กังวล และอาการซึมเศรา ระดับตางๆ ซึ่งมารับ
การตรวจรักษา ณ คลินิกวินิจฉัยโรคชองปาก
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกการ
ตรวจผูปวยแบบสมบูรณ คลินิกวินิจฉัยโรคชอง
ปาก, แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย (Thai

บทนํา
ความเครี ย ด (stress) เป น สภาวะของ
อารมณ ห รื อ ความรู สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลต อ ง
เผชิญกับปญหาตางๆ และทําใหรูสึกถูกกดดัน ไม

Stress Test) และแบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai
HADS) มีผูเขารวมการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 54 ราย
ผลการศึกษาพบผูป ว ยสวนใหญอยูใ นเกณฑปกติ
พบผูที่มีความเครียดเล็กนอย อาการวิตกกังวล
และอาการซึมเศรา คิดเปนรอยละ 31.5, 9.3 และ
1.9 ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความเครียด, อาการวิตกกังวล,
อาการซึมเศรา, ชองปากและใบหนา

สบายใจ วุนวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูก
บีบคั้น เมื่อบุคคลรับรูหรือประเมินวาปญหาเหลา
นั้นเปนสิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะกอใหเกิด
อันตรายแกรางกาย
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อาการวิตกกังวล (anxiety) เปนสภาวะทางอารมณ
ของมนุษย ทีส่ ามารถประสบอยูอ ยูใ นการดํารงชีวติ
ประจําวัน เปนอารมณที่สลับซับซอนที่บุคคลตอบ
สนองตอสิง่ กระตุน หรือสิง่ คุกคามตามการรับรูแ ลว
แปรผลตามทัศนะของตนเอง ทําใหเกิดความรูสึก
ไมสบาย มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ
และพฤติกรรมซึ่งจะมีผลตอบุคคลทั้งในดานการ
รับรู การคิด การตัดสินใจ การตกลง และการเรียนรู
ภาวะซึมเศรา (depression) เปนอารมณ
ดานลบ สามารถเกิดขึ้นไดเปนครั้งคราวกับบุคคล
ทั่วไปทุกเพศทุกวัยเมื่อเผชิญกับการสูญเสีย การ
ถูกปฏิเสธ การพลาดในสิ่งที่หวัง และมักเกิดขึ้น
รวมกับความรูสึกสูญเสีย ผิดหวัง หรือความรูสึก
อึดอัดทรมาน
ความเครียดเปนปฏิกริ ยิ าของรางกายทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เชนการปรับ
ตัวทางดานรางกาย จิตใจ และสภาวะทางอารมณ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน เหตุการณหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นตางๆที่ประสบพบเจอกับตัวบุคคล
ความเครียดบางอยางสงผลดี เพราะทําใหสามารถ
เตรี ย มพร อ มกั บ สถานการณ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ ใน
อนาคต พรอมที่จะหลีกหนีหรือรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น การไมสามารถบรรเทาความเครียดลงได
สงผลใหเกิดความเจ็บปวด เศราเสียใจ หรือวิตก
กังวลอยางรุนแรง ความทุกขที่เกิดขึ้นจะรบกวน
สมดุลในรางกายนําไปสูอาการเจ็บปวดตางๆ เชน
ปวดหัว ปวดทอง ความดันโลหิตสูง อาการเจ็บ
หนาอก ปญหาดานการกิน ปญหาดานการนอน
ในส ว นของระบบประสาทและสมอง การ

34

รับความรูสึกตางๆมีการสงประแสประสาทผานไป
ยังสมองโดยความรูสึกเจ็บปวดที่ไดรับมาจะตอง
ผานสมองสวนที่ควบคุมอารมณและความเครียด
ซึ่งสมองสวนนี้เปนบริเวณเดียวกับสวนที่ควบคุม
อาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา สารสือ่ นําประสาท
(neurotransmitter) เซโรโทนินและนอรอิพิเนฟริน
ตอบสนองตอความเจ็บปวดนําไปสูการสงสัญญาณ
ความเจ็บปวดในระบบประสาท นอกจากนีเ้ ซโรโทนิน
และนอรอพิ เิ นฟรินยังตอบสนองตออาการวิตกกังวล
และภาวะซึมเศรา1 นี่จึงเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดที่
วารอยโรคหรือพยาธิสภาพทางดานรางกายบางอยาง
สัมพันธกับสภาวะทางดานจิตใจ
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดวามี
ผูทรงคุณวุฒิหลายทานพยายามอธิบายถึงความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งสภาวะทางอารมณ ต า งๆ อาทิ
ความเครียด ความวิจกกังวล และซึมเศราตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
ค.ศ. 1900 Sigmund Freud เปนผูแรก
ที่เริ่มอธิบายความเจ็บปวยทางกายที่เกิดขึ้นวามี
ตนเหตุมาจากอารมณและจิตใจของผูปวยเอง ยก
ตัวอยางเชนการเกิดอัมพาตที่แขนหรือขาขึ้นมา
เองโดยไมมีสาเหตุ โดยทั่วไปผูมักจะมีอาการทาง
จิตในเบื้องตนเปนสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกิด
จากความขัดแยงภายใตจิตไรสํานึกซึ่งไปมีผลตอ
อวัยวะที่ถูกควบคุมโดยระบบประสาทและกลาม
เนื้อในอํานาจจิตใจ
ค.ศ. 2004 Soto Araya M.,Rojas
Alcayaga G., Esguep A. 2 ได ศึ ก ษาความ
สัมพันธระหวางความพิการทางจิตวิทยาและอาการ
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แสดงของโรค oral lichen planus, recurrent
apthous stomatitis และ burning mouth
syndrome โดยพิจารณาความพิการทางจิตวิทยา
จากแบบประเมินภาวะเครียด วิตกกังวล และ
ซึมเศรา พบวาภาวะเครียดพบมากในผูปวยโรค
recurrent apthous stomatitis และ oral lichen
planus , ภาวะซึมเศราพบมากในผูปวย burning
mouth syndrome และพบวาภาวะวิตกกังวลพบ
มากในผูปวยทั้ง 3 กลุม
การศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับรอยโรค
ในชองปากในผูปวยนอก 234 คนที่มารับการรักษา
ทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมใน
ป พ.ศ. 2533 พบตัวเลขความชุกผูป ว ยทีเ่ ปนโรคไล
เคนพลานัส และแผลรอนในรอยละ 3.8 และรอย
ละ 48.3 ตามลําดับซึ่งเปนโรคที่มีความสัมพันธกับ
ความเครียด อาการวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา3
การศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับกลิ่นปาก
ของคณะทันตแพทยศาสตรจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
ในป พ.ศ. 2553 โดยคัดเลือกผูปวยที่มีกลิ่นปาก
จํานวน 839 คน มีผปู ว ยทีม่ กี ลิน่ ปากหลังตืน่ นอนคิด
เปนรอยละ 84.0 ซึ่งมีความเครียดรอยละ 15.24
นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาของอํ า นวย
ถิฐาพันธ ยังกลาวถึงความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ มีความ
สัมพันธตอ อาการวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา โดย
ความเจ็บปวดชนิดเฉียบพลัน (acute pain) สงผล
ใหเกิดอาการวิตกกังวล และความเจ็บปวดชนิด
เรือ้ รัง (chronic pain) สงผลใหเกิดภาวะซึมเศรา5
ปจจุบันโรคที่เกิดขึ้นบริเวณชองปากและ
ใบหนาสวนหนึง่ ถูกจัดอยูใ นกลุม วามีความสัมพันธ

กับความเครียด มีงานวิจัยในประเทศไทยไมมาก
นักที่หาความสัมพันธระหวางความเครียด อาการ
วิตกกังวล และภาวะซึมเศรากับโรคที่เกิดขึ้นใน
รางกาย โดยสวนใหญจะเนนเฉพาะโรคหนึ่งโรค
หรือเพียงไมกี่โรค แตยังไมมีงานวิจัยใดหาความ
สัมพันธของอาการและอาการแสดงที่สามารถพบ
เจอในชองปากและใบหนา ทางคณะผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ความเครียด อาการวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา
กับอาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นในชองปาก
และใบหนา โดยศึกษาในผูปวยที่มารับการตรวจ
รั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก วิ นิ จ ฉั ย โรคช อ งปาก คณะทั น ต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
ประชากรที่ศึกษาเปนผูปวยสัญชาติไทย
เพศชายและหญิ ง อายุ 15 ป ขึ้ น ไป ที่ ม ารั บ
การตรวจรั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก วิ นิ จ ฉั ย โรคช อ งปาก
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงเวลาราชการระหวาง
เดือน เมษายน ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 ซึ่ง
สามารถสือ่ สารรูเ รือ่ ง, อานภาษาไทยได และเปนผู
ที่ไมมีอาการโรคทางจิตเวช
ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล โดยใช แ บบบั น ทึ ก การ
ตรวจและแบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ดังนี้
1. แบบบันทึกการตรวจผูป ว ยแบบสมบูรณ
คลินกิ วินจิ ฉัยโรคชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อบันทึกสภาวะชองปาก
โดยรวมทั้งหมดของผูปวย ทั้งสภาพฟน เหงือก
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อวัยวะปริทันต การสบฟน และรอยโรคตางๆ เพื่อ
การใหการเก็บขอมูลผูปวยทําไดอยางครอบคลุม
และครบถวน
2. แบบวั ด ความเครี ย ดสํ า หรั บ คน
ไทย (Thai Stress Test) ของ รศ. ดร.สุชีรา
ภัทรายุตวรรตน และคณะ ภาควิชาจิตเวชศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแบบวัด
ความเครี ย ดที่ ถู ก จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ประเมิ น สภาวะ
ความเครียดในคนไทย โดยจะมีคําถามในแบบ
วัดทั้งหมด 24 ขอ เพื่อประเมินและจัดกลุมผูปวย
เปน 3 กลุม คือ ผูป ว ยปกติ, มีความเครียดเล็กนอย
และมีความเครียดสูง
3. แบบสอบถาม Hospital Anxiety
and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai
HADS) ของ ผศ. นพ. ธนา นิลชัยโกวิทย ภาค
วิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแบบสอบถาม
เพื่อวัดอาการวิตกกังวล และอาการซึมเศราของ
ผูทําแบบสอบถาม โดยมีคําถามทั้งหมด 14 ขอ
สามารถจัดกลุม ผูป ว ยไดเปน ผูป ว ยปกติกบั ผูป ว ย
ที่มีอาการวิตกกังวล และผูปวยปกติกับผูปวยที่มี
อาการซึมเศรา
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ผู ป ว ยแบบสมบู ร ณ
กระทําโดยนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 4-5 ที่ลง
ปฏิบตั งิ านทีค่ ลินกิ วินจิ ฉัยโรคชองปาก ในชวงเวลา
ดังกลาว โดยมีอาจารยประจําภาควิชาวินิจฉัยโรค
ชองปากที่ลงปฏิบัติงานเปนผูควบคุมและตรวจ
สอบความถูกตองในผูปวยทุกราย
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เจ า หน า ที่ อ าสาสมั ค รผู ช ว ยวิ จั ย ประจํ า
คลินิกวินิจฉัยโรคชองปากจะเปนผูแจกแบบวัด
ความเครียดสําหรับคนไทย และแบบสอบถาม
Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับ
ภาษาไทย แกอาสาสมัครวิจยั และตรวจสอบความ
ครบถวนของขอมูล ซึง่ คณะผูว จิ ยั มีการติดตามผล
เก็บขอมูลจากแบบตรวจและแบบสอบถามในทุก
2 สัปดาห ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูป SPSS สําหรับวินโดวส (SPSS for
Windows Version 11.5)
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานจะใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
จากการสอบถามผู ป ว ยที่ ม ารั บ การตรวจ
รักษาทีค่ ลินกิ วินจิ ฉัยโรคชองปาก โรงพยาบาลทันต
กรรม คณะทันตแพทยศาสร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในชวงเวลาดังกลาว พบวา มีผูยินยอมเขารวมการ
ศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 54 ราย โดยผูเขารวมการศึกษา
วิจัยทั้งหมดมีอายุระหวาง 15 ถึง 75 ป อายุเฉลี่ย
36.3 + 2.5 ป สวนใหญ (รอยละ 50.0) มีชวงอายุ
13-24 ป รองลงมาคือ 25-59 ป (รอยละ 33.3) สวน
อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีรอยละ 16.7 สวนใหญ
เปนเพศหญิง (รอยละ 61.1) สวนใหญมีสถานภาพ
โสด (รอยละ 55.6) รองลงมาคือสถานภาพสมรส
(รอยละ 40.7) ผูเ ขารวมการศึกษาวิจยั สวนใหญเปน
นักเรียน/นักศึกษา และ คาขาย/อาชีพอิสระ คิดเปน
รอยละ 51.9 และ 14.8 ตามลําดับ
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ประวัติการเจ็บปวย และพฤติกรรม (รอยละ 70.4) ไมมีโรคประจําตัว โดยสวนใหญ
ไมมพี ฤติกรรมการนอนกัดฟน กัดเนนฟน สูบบุหรี่
สุขภาพ
จากการสอบถามประวัติการเจ็บปวยและ
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวย พบวา สวนใหญ

และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คิดเปนรอยละ
85.2, 85.2, 87 และ 72.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอมูลประวัติการเจ็บปวย และพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวแปร
โรคประจําตัว

พฤติกรรมสุขภาพ

ไมมี
มี ระบุ
- โรคตับ
- โรคขอและรูมาติสซั่ม
- โรคปอด
- โรคเลือด
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคเบาหวาน
- โรคกระเพาะอาหาร
- โรคไมเกรน
นอนกัดฟน
- ไมมี
- มี
กัดเนนฟน
- ไมมี
- มี
สูบบุหรี่
- ไมมี
- มี
ดื่มแอลกอฮอล
- ไมมี
- มี

จํานวนทั้งหมด 54 ราย
จํานวน (รอยละ)
38 (70.4)
16 (29.6)
2 (3.7)
2 (3.7)
1 (1.9)
1 (1.9)
6 (11.1)
2 (3.7)
1 (1.9)
2 (3.7)
46 (85.2)
8 (14.8)
46 (85.2)
8 (14.8)
47 (87.0)
7 (13.0)
39 (72.2)
15 (27.8)
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ตารางที่ 2 รอยละของความเครียด อาการวิตกกังวล และอาการซึมเศรา ของประชากรตัวอยาง
ขอมูล
ความเครียด (คาเฉลี่ย ± SD)
- ปกติ (1-4 คะแนน)
- เครียดเล็กนอย (5-6 คะแนน)
- เครียดสูง (7-9 คะแนน)
อาการวิตกกังวล (คาเฉลี่ย ± SD)
- ปกติ (ตํ่ากวา 11 คะแนน)
- วิตกกังวล (มากกวาหรือเทากับ 11 คะแนน)
อาการซึมเศรา (คาเฉลี่ย ± SD)
- ปกติ (ตํ่ากวา 11 คะแนน)
- ซึมเศรา (มากกวาหรือเทากับ 11 คะแนน)

จํานวนทั้งหมด 54 ราย
จํานวน (รอยละ)
3.50 ± 1.36
37 (68.5)
17 (31.5)
0 (0.0)
6.00 ± 2.98
49 (90.7)
5 (9.3)
3.57 ± 2.66
53 (98.1)
1 (1.9)

ความเครี ย ด อาการวิ ต กกั ง วล ความชุกของความผิดปกติจําแนก
และอาการซึมเศรา ของประชากร ตามระดับของความเครียด
ตัวอยาง
เมื่ อ พิ จ ารณาความชุ ก ของความผิ ด ปกติ
สํ า ห รั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ใ น ด า น
ความเครียด พบวา ผูป ว ยสวนใหญ (รอยละ 68.5)
ไมมีความเครียด สวนมีความเครียดเล็กนอย คิด
เปนรอยละ 31.5 ในดานอาการวิตกกังวล พบวา ผู
ปวยสวนใหญ (รอยละ 90.7) ไมมอี าการวิตกกังวล
สวนผูท มี่ อี าการวิตกกังวล คิดเปนรอยละ 9.3 และ
ในดานอาการซึมเศรา พบวา ผูปวยเกือบทั้งหมด
(รอยละ 98.1) ไมมอี าการซึมเศรา สวนผูท มี่ อี าการ
ซึมเศรา คิดเปนรอยละ 1.9 ดังตารางที่ 2
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บริเวณชองปากและใบหนาที่พบในผูปวยจําแนก
จากผูที่ไมมีความเครียดและผูที่มีความเครียดเล็ก
นอย ดังตารางที่ 3 พบวา ในสวนของพยาธิสภาพ
บริเวณเยื่อเมือกชองปาก พยาธิสภาพที่พบไดแก
แผลในชองปาก พบในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียดและ
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 13.5 และ
5.9 ตามลําดับ รอยโรคสีขาวที่พบในผูปวยที่ไมมี
ความเครียดไดแก frictional keratosis และ lichen
planus คิดเปนรอยละ 2.7 และ 8.1 ตามลําดับ สวน
รอยโรคสีขาวทีพ่ บในผูป ว ยทีม่ คี วามเครียดเล็กนอย
คือ leukoedema คิดเปนรอยละ 5.9 พบ linea
alba buccalis ในผูปวยที่ไมมีความเครียดและมี
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ความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ16.2 และ5.9
ตามลําดับ พบ burning sensation ในผูปวยที่
ไมมีความเครียด คิดเปนรอยละ 2.7 พบ herpetic
lesion และ mucocele ในผูปวยที่มีความเครียด
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 5.9 เทากัน
พยาธิสภาพบริเวณริมฝปากที่พบ ไดแก actinic keratosis พบในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียด คิด
เปนรอยละ2.7 และพบ herpetic lesion ในผูป ว ยที่
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ
พยาธิสภาพบริเวณเพดานปากที่พบ ไดแก
melanotic macule พบในผูป ว ยทีม่ คี วามเครียด
เล็ ก น อ ย คิ ด เป น ร อ ยละ 5.9 และ ตามลํ า ดั บ
พบ papillary hyperplasia ในผู ป ว ยที่ ไ ม มี
ความเครียด คิดเปนรอยละ 2.7
พยาธิสภาพบริเวณลิ้นที่พบ ไดแก fissure
tongue, burning sensation และ dysgeusia
พบในผู ป ว ยที่ มี ค วามเครี ย ดเล็ ก น อ ย คิ ด เป น
รอยละ 5.9 เทากัน และพบความเจ็บปวดบริเวณ
ลิน้ ในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียด คิดเปนรอยละ 2.7
พยาธิ ส ภาพบริ เ วณข อ ต อ ขากรรไกรที่
พบ ไดแก TMJ deviation พบในผูปวยที่ไมมี
ความเครียดและมีความเครียดเล็กนอย คิดเปน
รอยละ 10.8 และ 11.8 ตามลําดับ พบ joint tenderness, muscle tenderness และ limited
mouth opening ในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียด คิด
เปนรอยละ 8.1, 5.4 และ 2.7 ตามลําดับ และพบ
clicking sound ในผูปวยที่ไมมีความเครียดและ
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 16.2 และ
17.6 ตามลําดับ

พยาธิสภาพบริเวณฟนทีพ่ บ ไดแก ฟนผุ พบ
ในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียดและมีความเครียดเล็ก
นอย คิดเปนรอยละ 83.8 และ 76.5 ตามลําดับ
พบฟนโยกในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียดและ
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 10.8 และ
23.5 ตามลําดับ พบการสึกกรอนและการสึกแอบ
แฟรกชันในผูปวยที่ไมมีความเครียด คิดเปนรอย
ละ 2.7 และ 8.1 ตามลําดับ พบการสึกเหตุเสียดสี
ในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียดและมีความเครียดเล็ก
นอย คิดเปนรอยละ 18.9 และ 17.6 ตามลําดับ
พบการสึกเหตุสบฟนในผูปวยที่ไมมีความเครียด
และมีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 16.2
และ 5.9 ตามลําดับ พบการปวดจากการอักเสบ
ของโพรงประสาทฟนในผูปวยที่ไมมีความเครียด
และมีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 29.7
และ 29.4 ตามลําดับ พบฟนแตกในผูปวยที่ไมมี
ความเครียดและมีความเครียดเล็กนอย คิดเปน
รอยละ 10.8 และ 5.9 ตามลําดับ พบ reversible pulpitis ในผูปวยที่ไมมีความเครียดและ
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 5.4 และ
17.6 ตามลําดับ พบ irreversible pulpitis ใน
ผูปวยที่ไมมีความเครียดและมีความเครียดเล็ก
นอย คิดเปนรอยละ 18.9 และ 17.6 ตามลําดับ พบ
pulp necrosis ในผูปวยที่ไมมีความเครียดและ
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 13.5 และ
35.3 ตามลําดับ และพบ chronic apical abcess
ในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียดและมีความเครียดเล็ก
นอย คิดเปนรอยละ 16.2 และ 17.6 ตามลําดับ
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พยาธิสภาพบริเวณเหงือกที่พบ ไดแก โรค
เหงือกอักเสบพบในผูปวยที่ไมมีความเครียดและ
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 78.4 และ
70.6 ตามลําดับ โรคปริทันต พบในผูปวยที่ไมมี
ความเครียดและมีความเครียดเล็กนอย คิดเปน
รอยละ 21.6 และ 29.4 ตามลําดับ และ พบรูเปด
ตุม หนองทีเ่ หงือกในผูป ว ยทีไ่ มมคี วามเครียดและ
มีความเครียดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 8.1 และ
17.6 ตามลําดับ

และพบ pulp necrosis ในผูป ว ยทีไ่ มมอี าการวิตก
กังวลและมีอาการวิตกกังวล คิดเปนรอยละ 18.4
และ 40.0 ตามลําดับ
พยาธิสภาพบริเวณเหงือกที่พบ ไดแก โรค
เหงือกอักเสบ พบในผูปวยที่ไมมีอาการวิตกกังวล
และมีอาการวิตกกังวล คิดเปนรอยละ 75.5 และ
80.0 ตามลําดับ และพบโรคปริทันต ในผูปวยที่
ไมมีอาการวิตกกังวลและมีอาการวิตกกังวล คิด
เปนรอยละ 24.5 และ 20.0 ตามลําดับ

ความชุกของความผิดปกติจําแนก ความชุกของความผิดปกติจําแนก
ตามระดับของอาการวิตกกังวล
ตามระดับของอาการซึมเศรา
เมื่อพิจารณาความชุกของความผิดปกติ
บริเวณชองปากและใบหนาที่พบในผูปวยจําแนก
จากผูที่ไมมีอาการวิตกกังวลและผูที่มีอาการวิตก
กังวล ดังตารางที่ 4 พบวา ในสวนของพยาธิสภาพ
บริเวณฟนที่พบ ไดแก ฟนผุ พบในผูปวยที่ไมมี
อาการวิตกกังวลและมีอาการวิตกกังวล คิดเปน
รอยละ 81.6 และ 80.0 ตามลําดับ พบฟนโยกในผู
ปวยทีไ่ มมอี าการวิตกกังวลและมีอาการวิตกกังวล
คิดเปนรอยละ 14.3 และ 20.0 ตามลําดับ พบการ
ปวดฟนจากการอักเสบของโพรงประสาทฟนในผู
ปวยทีไ่ มมอี าการวิตกกังวลและมีอาการวิตกกังวล
คิดเปนรอยละ 28.6 และ 40.0 ตามลําดับ พบ
reversible pulpitis ในผูปวยที่ไมมีอาการวิตก
กังวลและมีอาการวิตกกังวล คิดเปนรอยละ 8.2
และ 20.0 ตามลําดับ พบ irreversible pulpitis
ในผูปวยที่ไมมีอาการวิตกกังวลและมีอาการวิตก
กังวล คิดเปนรอยละ 18.4 และ 20.0 ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาความชุกของความผิดปกติ
บริเวณชองปากและใบหนาที่พบในผูปวยจําแนก
จากผูท ไี่ มมอี าการซึมเศราและผูท มี่ อี าการซึมเศรา
ดังตารางที่ 5 พบวา ในสวนของพยาธิสภาพบริเวณ
ฟนที่พบ ไดแก ฟนผุ พบในผูปวยที่ไมมีอาการซึม
เศราและมีอาการซึมเศรา คิดเปนรอยละ 81.1 และ
100.0 ตามลําดับ พบฟนโยกในผูป ว ยทีไ่ มมอี าการ
ซึมเศราและมีอาการซึมเศรา คิดเปนรอยละ 13.2
และ 100.0 ตามลําดับ พบการปวดฟนจากการ
อักเสบของโพรงประสาทฟนในผูป ว ยทีไ่ มมอี าการ
ซึมเศราและมีอาการซึมเศรา คิดเปนรอยละ 28.3
และ 100.0 ตามลําดับ พบ irreversible pulpitis
ในผูป ว ยทีไ่ มมอี าการซึมเศราและมีอาการซึมเศรา
คิดเปนรอยละ 17.0 และ 100.0 ตามลําดับ และพบ
pulp necrosis ในผูป ว ยทีไ่ มมอี าการซึมเศราและ
มีอาการซึมเศรา คิดเปนรอยละ 18.9 และ 100.0
ตามลําดับ
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พยาธิสภาพบริเวณเหงือกที่พบ คือโรคปริ
ทันต โดยพบในผูปวยที่ไมมีอาการซึมเศราและ

มีอาการซึมเศรา คิดเปนรอยละ 22.6 และ 100.0
ตามลําดับ

ตารางที่ 3 ความชุกของความผิดปกติจําแนกตามระดับของความเครียด
ความผิดปกติบริเวณชองปากและใบหนา
1. เยื่อเมือกชองปาก
แผลในชองปาก
ไมมี
มี
รอยโรคสีขาว
ไมมี
มี ระบุ
- Frictional keratosis
- Leukoedema
- Lichen planus
Linea alba buccalis
ไมมี
มี
Burning sensation
ไมมี
มี
Herpes lesion
ไมมี
มี
Mucocoel
ไมมี
มี
2. ริมฝปาก
Actinic keratosis
ไมมี
มี
herpetic ulcer
ไมมี
มี

จํานวนทั้งหมด 54 ราย จํานวน (รอยละ)
ปกติ (37 ราย)
เครียดเล็กนอย (17 ราย)

32 (86.5)
5 (13.5)

16 (94.1)
1 (5.9)

33 (89.2)

16 (94.1)

1 (2.7)
0 (0.0)
3 (8.1)

0 (0.0)
1 (5.9)
0 (0.0)

31 (83.8)
6 (16.2)

16 (94.1)
1 (5.9)

36 (97.3)
1 (2.7)

17 (100)
0 (0.0)

37 (100)
0 (0.0)

16 (94.1)
1 (5.9)

37 (100)
0 (0.0)

16 (94.1)
1 (5.9)

36 (97.3)
1 (2.7)

17 (100)
0 (0.0)

37 (100)
0 (0.0)

16 (94.1)
1 (5.9)
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3. เพดานปาก
ไมมี
มี ระบุ
- melanotic macule
- papillary hyperplasia
4. ลิ้น
Fissure tongue
ไมมี
มี
Pain
ไมมี
มี
Burning sensation
ไมมี
มี
Dysgeusia
ไมมี
มี
5. ขอตอขากรรไกร
TMJ deviation
ไมมี
มี
Joint tenderness
ไมมี
มี
Muscle tenderness
ไมมี
มี
Limited opening
ไมมี
มี
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จํานวนทั้งหมด 54 ราย จํานวน (รอยละ)
ปกติ (37 ราย)
เครียดเล็กนอย (17 ราย)
36 (97.3)

16 (94.1)

0 (0.0)
1 (2.7)

1 (5.9)
0 (0.0)

37 (100)
0 (0.0)

16 (94.1)
1 (5.9)

36 (97.3)
1 (2.7)

17 (100)
0 (0.0)

37 (100)
0 (0.0)

16 (94.1)
1 (5.9)

37 (100)
0 (0.0)

16 (94.1)
1 (5.9)

33 (89.2)
4 (10.8)

15 (88.2)
2 (11.8)

34 (91.9)
3 (8.1)

17 (100)
0 (0.0)

35 (94.6)
2 (5.4)

17 (100)
0 (0.0)

36 (97.3)
1 (2.7)

17 (100)
0 (0.0)
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Clicking
ไมมี
มี
6. ฟน
ฟนผุ
ไมมี
มี
ฟนโยก
ไมมี
มี
การสึกกรอน (erosion)
ไมมี
มี
การสึกเหตุเสียดสี (abrasion)
ไมมี
มี
การสึกเหตุสบฟน (attrition)
ไมมี
มี
การสึกแอบแฟรกชัน (abfraction)
ไมมี
มี
ปวดจากการอักเสบของโพรงประสาทฟน (pulpitis)
ไมมี
มี
ฟนแตก (crack tooth or fracture)
ไมมี
มี
Reversible pulpitis
ไมมี
มี

จํานวนทั้งหมด 54 ราย จํานวน (รอยละ)
ปกติ (37 ราย)
เครียดเล็กนอย (17 ราย)
31 (83.8)
6 (16.2)

14 (82.4)
3 (17.6)

6 (16.2)
31 (83.8)

4 (23.5)
3 (76.5)

33 (89.2)
4 (10.8)

13 (76.5)
4 (23.5)

36 (97.3)
1 (2.7)

17 (100)
0 (0)

30 (81.1)
7 (18.9)

14 (82.4)
3 (17.6)

31 (83.8)
6 (16.2)

16 (94.1)
1 (5.9)

34 (91.9)
3 (8.1)

17 (100)
0 (0)

26 (70.3)
11 (29.7)

12 (70.6)
5 (29.4)

33 (89.2)
4 (10.8)

16 (94.1)
1 (5.9)

35 (94.6)
2 (5.4)

14 (82.4)
3 (17.6)
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ความผิดปกติบริเวณชองปากและใบหนา
Irreversible pulpitis
ไมมี
มี
Pulp necrosis
ไมมี
มี
Chronic apical abcess
ไมมี
มี
7. เหงือก
โรคเหงือกอักเสบ
ไมมี
มี
โรคปริทันต
ไมมี
มี
พบหนอง (pus discharge/sinus tract opening)
ไมมี
มี
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จํานวนทั้งหมด 54 ราย จํานวน (รอยละ)
ปกติ (37 ราย)
เครียดเล็กนอย (17 ราย)
30 (81.1)
7 (18.9)

14 (82.4)
3 (17.6)

32 (86.5)
5 (13.5)

11 (64.7)
6 (35.3)

31 (83.8)
6 (16.2)

14 (82.4)
3 (17.6)

8 (21.6)
29 (78.4)

5 (29.4)
12 (70.6)

29 (78.4)
8 (21.6)

12 (70.6)
5 (29.4)

34 (91.9)
3 (8.1)

14 (82.4)
3 (17.6)
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ตารางที่ 4 ความชุกของความผิดปกติจําแนกตามระดับของอาการวิตกกังวล
ความผิดปกติบริเวณชองปากและใบหนา
6. ฟน
ฟนผุ
ไมมี
มี
ฟนโยก
ไมมี
มี
ปวดจากการอักเสบของโพรงประสาทฟน (pulpitis)
ไมมี
มี
Reversible pulpitis
ไมมี
มี
Irreversible pulpitis
ไมมี
มี
Pulp necrosis
ไมมี
มี
7. เหงือก
โรคเหงือกอักเสบ
ไมมี
มี
โรคปริทันต
ไมมี
มี

จํานวนทั้งหมด 54 ราย จํานวน (รอยละ)
ปกติ (49 ราย)
วิตกกังวล (5ราย)

9 (18.4)
40 (81.6)

1 (20.0)
4 (80.0)

42 (85.7)
7 (14.3)

4 (80.0)
1 (20.0)

35 (71.4)
14 (28.6)

3 (60.0)
2 (40.0)

45 (91.8)
4 (8.2)

4 (80.0)
1 (20.0)

40 (81.6)
9 (18.4)

4 (80.0)
1 (20.0)

40 (81.6)
9 (18.4)

3 (60.0)
2 (40.0)

12 (24.5)
37 (75.5)

1 (20.0)
4 (80.0)

37 (75.5)
12 (24.5)

4 (80.0)
1 (20.0)
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ตารางที่ 5 ความชุกของความผิดปกติจําแนกตามระดับของอาการซึมเศรา
ความผิดปกติบริเวณชองปากและใบหนา
6. ฟน
ฟนผุ
ไมมี
มี
ฟนโยก
ไมมี
มี
ปวดจากการอักเสบของโพรงประสาทฟน (pulpitis)
ไมมี
มี
Irreversible pulpitis
ไมมี
มี
Pulp necrosis
ไมมี
มี
7. เหงือก
โรคปริทันต
ไมมี
มี

วิจารณ
จากผลการวิจัยพบวาความผิดปกติในชอง
ปากโดยสวนใหญสามารถพบไดในกลุมที่ปกติ
มากกวากลุมที่มีระดับความเครียด วิตกกังวล
และซึมเศรามากกวาและการศึกษาของCastro
และคณะพบวาไมมีความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางจิตสังคมและโรคปริทันตทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การเปลี่ยนแปลงในชองปากเกิดจากหลายปจจัย
ร ว มกั น นอกเหนื อ จากป จ จั ย ทางด า นจิ ต สั ง คม
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จํานวนทั้งหมด 54 ราย จํานวน (รอยละ)
ปกติ (53 ราย)
วิตกกังวล (1 ราย)

10 (18.9)
43 (81.1)

0 (0.0)
1 (100.0)

46 (86.8)
7 (13.2)

0 (0.0)
1 (100.0)

38 (71.7)
15 (28.3)

0 (0.0)
1 (100.0)

44 (83.0)
9 (17.0)

0 (0.0)
1 (100.0)

43 (81.1)
10 (18.9)

0 (0.0)
1 (100.0)

41 (77.4)
12 (22.6)

0 (0.0)
1 (100.0)

เชนอาหารที่บริโภค สารอาหาร การติดเชื้อ ยา
ที่รับประทาน กรรมพันธุ อนามัยชองปาก และ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ และความรูค วาม
เขาใจในสาเหตุของการเกิดโรคในชองปาก6-10 ซึ่ง
ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ตอ
ไป นอกจากนีแ้ ลวเปนไปไดวา ผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาทาง
จิตสังคมอาจมีกจิ กรรมทางชองปากลดนอยกวาผู
ปวยปกติทําใหลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําใหเกิด
ฟนผุ หรือโรคปริทันต ในขณะเดียวกันกิจกรรม

Vol.9 No.2

ทางปากทีส่ ง เสริมทันตสุขภาพและอนามัยชองปาก
ก็ถูกละเลยดวยเชนกัน การเปลี่ยนแปลงโดยสวน
ใหญในชองปากของผูป ว ยทางจิตสังคมมักเปนผล
มาจากปจจัยทางชีวเคมีของรางกายเชนฮอรโมน
โดยเฉพาะคอรติซอลซึ่งหลั่งจากตอมหมวกไต
เพื่อตอบสนองตอความเครียดของรางกายทั้งการ
ติดเชื้อ บาดเจ็บ หรืออารมณเครียด เมื่อถึงระดับ
ที่เกินกวาภาวะปกติของรางกายหรือเรื้อรังเปน
ระยะเวลานาน ๆ อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชองปากไดเชนแผลในชองปาก เยื่อเมือกชอง
ปากบางและเกิดการอักเสบ การวิจัยในอนาคต
ควรเนนที่ผูปวยที่มีปญหาจิตเวชอาจทําใหพบผล
ทางการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปจจัยทางชีววิทยา
และฮอรโมนเดนชัดมากกวาการวิจยั ครัง้ นี้ สาเหตุ
ทีก่ ารวิจยั นีไ้ มพบผลทีเ่ กิดจากปจจัยทางจิตสังคม
เดนชัดนักเนื่องจากระดับความเครียด ความวิตก
กังวล และอาการซึมเศราที่ไดจากแบบสอบถาม
ยังไมเกินความสามารถในการปรับตัวของรางกาย
จึงยังอยูในสมดุลยที่ปกติอยู และจํานวนกลุม
ตัวอยางที่มีปจจัยทางจิตสังคมมีนอยเนื่องจาก
ขอจํากัดทางดานเวลาในการทําวิจัยในการศึกษา
ครั้งตอไปควรเก็บขอมูลในจํานวนกลุมตัวอยาง
มากกวานี้

สรุป
จากการศึกษาพบวาผูปวยสวนใหญไมมี
ความเครียด อาการวิตกกังวล และอาการซึมเศรา
โดยระดั บ ของเครี ย ดที่ พ บในผู ป ว ย พบเพี ย ง
ความเครียดเล็กนอยเทานั้น

1. พยาธิสภาพทีพ่ บรอยละการเกิดในผูท มี่ ี
ความเครียดมากกวาผูป ว ยทีป่ กติ ไดแก herpeutic lesion, mucocele, melanotic macule, fissure tongue, burning sensation, dysgeusia,
TMJ deviation, ฟนโยก, reversible pulpitis,
pulp necrosis, โรคปริทันต และการพบรูเปดตุม
หนองที่เหงือก
2. พยาธิสภาพซึง่ พบรอยละการเกิดในผูท ี่
มีอาการวิตกกังวลมากกวาผูป ว ยทีป่ กติ ไดแก ฟน
โยก, การปวดฟนจากการอักเสบของโพรงประสาท
ฟน, reversible pulpitis, irreversible pulpitis,
pulp necrosis และเหงือกอักเสบ
3. พยาธิ ส ภาพซึ่ ง พบร อ ยละการเกิ ด ใน
ผูที่มีอาการซึมเศรามากกวาผูปวยที่ปกติ ไดแก
ฟนผุ, ฟนโยก, การปวดฟนจากการอักเสบของ
โพรงประสาทฟน, irreversible pulpitis, pulp
necrosis และโรคปริทันต
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Abstract
Seizures occur spontaneously in most
of the cases but some may be associated
with provocative factors. This study was
performed to explore factors affecting seizure control in epileptic patients treated
at a university hospital. The study was
performed in epileptic outpatients who
were attending the Epilepsy Clinic at Srinagarind Hospital, Thailand during 2011.
The patients who were aged 15 or over, had
enrolled in the Epilepsy Clinic for a minimum of 3 months and been treated with at

least one antiepileptic drug were included
into the study. The follow-up time was one
year. Data of seizure control and triggers
were collected from chart reviews and an
electronic database. Data analysis was
performed to identify independent provocative factors. A total of 382 patients were
included into the study and attended 2369
visits. The mean age was 40.4+0.8 years.
Approximately 44% of the patients had at
least one provocative factor. By multivariate
analysis by using Generalized Estimating
Equation, the independent provocative
factors with the first three highest odds
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ratios were menstruation (OR=17.09, 95%
CI 5.10-57.32), sleep deprivation (OR=7.02,
95% CI 4.73-10.40), and exhaustion from
work (OR=6.07, 95% CI 2.24-16.43). The
seizure control was influenced by various
provocative factors. Avoidance of these fac-

tors should be emphasized to the epilepsy
patients for improving clinical outcome and
quality of life.
Keywords: Provocative factors,
Seizure-precipitating, Seizures, Epilepsy
Clinic, Epilepsy

Introduction

in PWEs. There is limited published data
on precipitating factors in PWEs treated in
the Northeastern, Thailand in a long term
fashion.

Epilepsy is a common neurological
disease and requires long term treatment. It
is estimated that more than 50 million people are diagnosed epilepsy; 85% of patients
are in developing countries. New cases
of epilepsy are diagnosed approximately
2.4 million cases per year1. Only 10-40% of
persons with epilepsy (PWEs) can control
their seizures resulting in being important
public health issue.
Uncontrolled epilepsy may lead to several health effects such as accidents or poor
psychosocial status2. PWEs have higher
admission rate than normal population.
PEWs also are more likely to have depression, anxiety, suicidal thought, and sudden
death3,4. Precipitating factors for seizure
in PWEs include physical factors, psychological, and environmental factors. Sleep
deprivation, starvation, financial debts are
previously purposed as provocative factors
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Methods
This study was a longitudinal study
conducted at Epilepsy Clinic, Srinagarind
Hospital, Khon Kaen University, Thailand.
This facility is a tertiary-care teaching hospital serving Thai population in the Northeastern, Thailand. The study duration was
between January 1st, 2011 and December
31st, 2011.
The inclusion criteria were adult PWEs
(aged more than 15 years) and treated at the
Epilepsy Clinic for at least 3 months with at
least one antiepileptic drug. And, the followup time was one year. The study protocol
was approved by the ethic committee in
human research, Khon Kaen University.

Vol.9 No.2

Baseline clinical data, type of epilepsy, treatment, history of seizure controlled, and factors associated with seizure
were collected. Seizure free defined by
no evidence of seizure attack identified
by patients or others. Provocative factors
including physical, psychological, and environmental factors were also recorded. All
factors occurred within the period prior to
the latest visit were documented.
Patients were defined into two groups;
seizure free or seizure attack. Baseline and
clinical characteristics of patients were
calculated by using descriptive statistics.
Univariate analyses by using Generalized
Estimating Equation (GEE) were applied
to calculate the crude odds ratios of individual provocative factor for having seizure
attack. All significant variables by univariate analyses were included in subsequent
multivariate analyses by using GEE to
identify independent provocative factors.
Analytical results were presented as crude

odds ratios (OR), adjusted OR, and 95%
confidence intervals (CI). Data analyses
were performed with STATA SE program
Version 11.1. (College station, Texas, USA)

Results
There were 459 PWEs treated at the
Epilepsy Clinic during the year of 2011.
Of those, 382 PWEs met the study criteria
(83.22%). The mean (S.D.) age of all patients
was 40.35 (0.83) years. Male patients accounted for 48.95% and 55.76% of patients
were married. The mean (S.D.) duration
of epilepsy treatment in the clinic was
2.55(1.11) year. The most common seizure
type was generalized tonic clonic seizure
(59.42%). There were 1313 visits (55.54%)
reported no seizure attack from the last
visit. For those who had seizure attacks,
the average (S.D.) of seizure attack was
7.46(0.69) times/month. Characteristics of
all patients were shown in Table 1.
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Table 1 Characteristics of all PWEs in the study (N =382).
Characteristic
Mean (S.D.) age
Male gender, N (%)
Education
Below high school
High school or equal
College
Marital status
Single
Married
Insurance
Government
Self-pay
Social security
Universal coverage
Mean (S.D.) age of onset of epilepsy, years
Mean (S.D.) age of duration of treatment, years
Mean (S.D.) age of duration of treatment at this clinic, years
Types of seizure, N (%)
Simple partial seizure
Complex partial seizure
Generalized tonic clonic seizure
Absence seizure
Atonic seizure
Myoclonic seizure
Tonic seizure
Un-classified

There were 1051 visits (44.36%)
reported having at least one provocative
factor for seizure attack. Out of 10 provocative factors, sleep deprivation, stress, and
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40.35±0.83
187 (48.95)
90 (23.56)
125 (32.72)
118 (30.89)
152 (39.79)
213 (55.76)
118 (30.89)
18 (4.71)
34 (8.90)
202 (52.88)
30.87±1.04
8.55±0.46
2.55±1.11
40 (10.47)
158 (41.36)
227 (59.42)
19 (4.97)
1 (0.26)
3 (0.79)
4 (1.05)
39 (10.21)

menstruation in women were the most
three common provocative factors (Table
2). All provocative factors were put in the
univariate analysis (Table 3). There were
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7 factors with p value less than 0.001 and
subsequently analyzed by multivariate
analysis. Among all 7 provocative factors,

menstruation had the highest adjusted odds
ratio at 17.09 (95% CI: 5.10, 57.32) as shown
in Table 4.

Table 2 Provocative factors in 1051 visits ordered by the ranking.
Provocative factors
Sleep deprivation
Stress
Menstruation
Alcohol drinking
Exhaustion from work
Extreme temperature
Caffeine drinking
Climate changes
Noise disturbance
Flashing light or glare

Percentage
21.50
17.51
7.14
3.62
2.85
2.76
1.52
1.14
0.76
0.38

Table 3 Univariate analysis of all provocative factors associated with seizure attack.
The provocative factors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stress
Sleep deprivation
Noise disturbance
Exhaustion from work
Flashing light or glare
Climate change
Extreme temperature
Caffeine drinking
Alcohol drinking
Menstruation

Odds ratio

Results
p value

95% CI

3.89
5.70
1.97
4.50
4.95
1.97
3.18
4.73
4.70
8.16

< 0.001
< 0.001
0.201
< 0.001
0.103
0.165
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

2.96-5.11
4.39-7.40
0.70-5.57
2.31-8.80
0.72-33.98
0.76-5.51
1.72-5.90
1.99-11.27
2.57-8.58
4.60-14.48
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Table 4 Multivariate analysis of provocative factors associated with seizure attack.
Seizure control

Odds Ratio
p value
95% confidence interval
Stress
4.00
0.000
2.66-6.00
Sleep deprivation
7.02
0.000
4.73-10.40
Exhaustion from work
6.07
0.000
2.24-16.43
Extreme temperature
4.64
0.001
1.88-11.47
Caffeine drinking
4.86
0.010
1.45-16.24
Alcohol drinking
4.20
0.000
2.04-8.64
Menstruation
17.09
0.000
5.10-57.32
Note: adjusted by combinations of antiepileptic drug (AED) with other drugs, drug interaction between
AED, adherence of AED of 90% or higher, number of AED, age at onset of epileptic seizures, duration
of treatment of epilepsy, other disease, age, type of CPS and SPS.

Discussion
At least 44% of PWEs reported provocative factors for seizure attack. This
number is similar to a previous study by
Nakken et al.5 In this study, sleep deprivation was the most common provocative factor, while other previous studies indicated
that stress was the most common one6-8.
This finding may explain by different time
frame of the studies. Nowadays, there are
several available activities during night
time particularly online games, internet or
social media. These activities are available
24/7 and therefore may reduce sleep time.
At present, sleep deprivation may be the
most common provocative factor than feeling stressful as appeared in the past.
After adjusted for several factors as
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shown in table 4, menstruation gave the
highest adjusted odds ratio at 17.09, followed
by sleep deprivation (7.02) and exhaustion
from work (6.07). Sousa et al6. reported that
significant provocative factors in PWEs were
sleep deprivation and stress. There are several independent provocative factors that
have never been reported in the literatures
or reported differently from previous reports.
Extreme temperature has never been documented as a significant provocative factor,
while caffeine and alcohol drinking were
not defined as provocative factors by previous studies6,8-10. All eligible PWEs had long
term and regular follow-ups at least for one
year. Data therefore were quite valid. On the
other hand, these data may imply only for
those PWEs who had regular treatment and
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follow-ups.
In conclusion, seizure control was
influenced by various provocative factors.
Avoidance of these factors should be emphasized to the epilepsy patients for improving
clinical outcome and quality of life.
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