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ABSTRACT
Incidence of Falling in Stroke Patients after Discharge
Ocha W, Arayawichanon P, Manimanakorn N
Department of Physical Medicine and Rehabilitation,
Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Objectives: To determine the incidence and risk factors of
falling in stroke patients after discharge from Srinagarind
hospital
Study design: Descriptive study
Setting: Medicine and rehabilitation ward at Srinagarind
Hospital.
Subjects: Stroke patients who were discharged from
medicine or rehabilitation ward from 1 January 2009 to 31
May 2009.
Methods: Patients’ general clinical information, physical
examination, Thai Mental State Examination (TMSE), Barthel
ADL index (BAI), Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS) and Timed Up and Go test (TUG) were assessed
and collected. The patients were contacted by telephone
at 3-month after discharge to report the occurrence of
falling.
Results: Forty-five patients were included: 25 females
(55.6%), 20 males (44.4%); average age of 64.5 (SD 12.29)
years; 30 patients (66.7%) with cerebral infarction, 4
patients (8.9%) with intracerebral hemorrhage and 11
patients (24.4%) with normal study; 28 patients had right
sided weakness (62.2%) and 17 patients had left sided
weakness (37.8%). Eight patients fell (17.8%). Inside home
is the most common place the patients fell, accounted for
62.5%. All patients fell on day time and there was no major
injury reported. Causes of falling were stumbling (50%)
and muscle weakness (50%). Besides, the patients who
married, impaired in ADL (BAI<75) and had pets in home
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area had significantly high risk factors of falling (p<0.05).
There was no association between falling and underlying
condition, history of drug use, muscle tone, cognitive status,
activities of daily living, anxiety, depression and balance
status. No incidence of falling from bed or wheelchair was
reported.
Conclusion: Incidence of falling in stroke patients after
discharge was 17.8%. Although the incidence is not high,
prevention measure is still important and should be
incorporated in the pre-discharge program because of
high impact after fall.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อทราบอุบัติการณการหกลมและปจจัยเสี่ยง
ต อการหกล มที่ เกิ ดกั บผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ ได รับการ
จําหน ายจากโรงพยาบาลศรี นคริ นทร
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทําการวิจัย: หอผูปวยอายุรกรรมและเวชศาสตรฟนฟู
โรงพยาบาลศรี นครินทร
กลุ มประชากร: ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ได รั บ การ
จํ า หน ายจากหอผู ป วยอายุ รกรรมหรื อเวชศาสตร ฟ นฟู
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร มหาวิ ทยาลั ยขอนแกน ในช วงระยะ
เวลาตั้งแต 1 ม.ค. 2552 ถึง 31 พ.ค. 2552
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: เก็ บข อมู ลจากผู ป วย โดยใช แ บบสอบถาม
แบ ง เป นข อมู ลทั่ ว ไปทางคลิ นิ ก การตรวจร า งกายและแบบ
ทดสอบ Thai Mental State Examination (TMSE), Barthel ADL
Index (BAI), Hospital Anxiety and Depression Scale ( HADS)
และ Timed Up and Go test (TUG) โดยติดตามขอมูลการ
หกล ม ทางโทรศั พ ท ภ ายใน 3 เดื อ นหลั ง การจํา หน า ยผู ป ว ย
กลับบาน
ผลการศึกษา: ผูป วยทีท่ ําการศึกษาทั้งหมด 45 ราย ผูห ญิง 25
ราย (รอยละ 55.6) ผูช าย 20 ราย (รอยละ 44.4 ) โดยอายุเฉลีย่
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64.5 ป (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 12.29) ผลการตรวจทางรังสีเปน
สมองขาดเลือด 30 ราย (รอยละ 66.7) เลือดออกในสมอง 4 ราย
(รอยละ 8.9) และไมพบความผิดปกติ 11 ราย (รอยละ 24.4)
มีอาการออนแรงซีกขวา 28 ราย (รอยละ 62.2) ออนแรงซีกซาย
17 ราย (รอยละ 37.8) มีผูปวยหกลมจํานวน 8 ราย (รอยละ
17.8) โดยหกล มนอกบานรอยละ 37.5 หกล มในบ านร อยละ
62.5 ทุ กรายหกล มเวลากลางวั นและได รับบาดเจ็ บเล็ กน อย
เชน มีแผลถลอก โดยรอยละ 50 มีสาเหตุจากสะดุดสิ่งกีดขวาง
และร อ ยละ 50 เป น ผลจากกล า มเนื้ ออ อ นแรง นอกจากนี้
สถานภาพคู ความสามารถดําเนินชีวิตประจําวันดวยตัวเองได
น อ ยถึ ง ปานกลาง (คะแนน BAI น อยกว า 75) และการมี
สั ต ว เลี้ ย งภายในบริ เวณบ าน เป น ป จจั ย เสี่ ย งต อ การหกล ม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนโรคประจําตัว ประวัติ
การใชยา อาการเกร็ง ความสามารถรับรู ความกังวลซึ มเศรา
และความสามารถทรงตั ว ไม มี ผลต อการหกล ม อี ก ทั้ งไม พบ
อุบั ติการณ การพลัดตกจากเตียงหรื อรถเข็น
สรุป: ผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองมีอุ บัติการณ การหกลมหลัง
จากจําหนายจากโรงพยาบาลรอยละ 17.8 แมอุบัติการณการ
หกลมไม สูงนัก แต ยังมี ความจําเป นที่ ผู ปวยต องได รับความรู
เกี่ยวกับแนวทางการปองกันการหกลมกอนจําหนายผูปวยออก
จากโรงพยาบาล
คําสําคัญ: อุบัติการณ โรคหลอดเลือดสมอง การหกลม
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บทนํา
ความชุ ก ของโรคหลอดเลื อ ดสมองประมาณ 690 คนต อ
ประชากร 100,000(1) ผลของโรคที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันสงผล
ให ผูป วยบางส วนเสี ยชี วิ ต แม ป จจุ บั นความก าวหน าทางการ
แพทยและการดูแลรักษาทําใหผปู วยโรคหลอดเลือดสมองมีชีวิต
รอดมากขึ้ น แต ยั งคงมี ภ าวะทุ พพลภาพหรื ออั มพาตตามมา
พบว าโรคหลอดเลื อดสมองเป นสาเหตุ หลั กของการเกิ ดภาวะ
ทุ พพลภาพ(2) ดั งนั้ นผู ป วยและครอบครั วจึ งต องเผชิ ญกั บการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตในทุกดาน เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู สงผลตอการเคลื่อนไหว
รางกายและรูปแบบการเดิน ทําใหมีความเสี่ยงตอการพลัดตก
หกล มเพิ่ ม ขึ้ นเป น 2-3 เท าเมื่ อเที ย บกั บประชากรกลุ ม อายุ
เดี ยวกั น(3) นอกจากนี้ ยังมี ป จจั ยเกี่ ยวข องอื่ นอีกได แก ความ
ผิ ด ปกติ ท างระบบประสาท การมองเห็ น และผลข า งเคี ย ง
จากยา
การหกลม (true fall) หมายถึง ภาวะที่ สูญเสียการทรงตัว
ขณะยื น หรื อ เดิ น โดยอวั ย วะส ว นหนึ่ งส ว นใดของร า งกาย
ยกเว นเท าทั้ ง 2 สัมผัสพื้ น ไมนั บการเซโดยที่ ยังไมลม (near
fall) (4) มี รายงานอั ต ราการหกล ม ในสถานฟ นฟู สภาพตั้ งแต
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รอยละ 6.3 - 46(4,6-9) อัตราการหกลมในชุมชนตั้งแตรอ ยละ 24 77 (3,6-7,10-12) ผู ป วยที่ หกล มร อยละ 53.8 หกล มภายในเวลา 4
สัปดาหแรกภายหลังไดรับการวินิจฉัยเปนโรคหลอดเลือดสมอง
รอยละ 46 ลมภายในเวลา 2 เดือนหลังการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง(13) พบวาตําแหนงรอยโรคที่ มีความสัมพันธกับการ
ลมคือ การขาดเลือดบริเวณสมองซีกขวา(14) สวนสาเหตุการลม
เกิดรอยละ 32 จากปจจัยภายนอก รอยละ 25 เกิดจากปจจัย
ภายใน และรอยละ 43 ไมทราบสาเหตุ(7)
ปจจัยภายนอก เชน แสงสวางไมเพียงพอ พืน้ ที่ลนื่ วัสดุทวี่ าง
กีดขวางทางเดิน เปนตน สวนปจจัยภายใน ไดแก คะแนน Berg
Balance Scale นอยกวา 30(7) สูงอายุ(10) เคยหกลมมากอน(10)
การรับรูผิดปกติ(15) ภาวะทุพพลภาพ,(10) ออนแรง(16) วิงเวียน(16)
การใช ยากลุ ม antidepressant(16) และการทรงตั วไม ดี (16) มี
รายงานว าคาคะแนนความสามารถประกอบกิจวัตรประจําวัน
(BAI)ที่ ต่ํ า เป น ป จ จั ย เสี่ ยงต อ การหกล ม ซึ่ งไม สอดคล อ ง
กั บการศึ กษาในศู นย เวชศาสตร ฟ นฟู สภากาชาดไทยที่ พบว า
ผูปวยที่มีคาคะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจํา
วั น เท ากั บ 12 หรื อ มากกว า จะมี ค วามเสี่ ยงพลั ดตกหกล ม
เพิม่ ขึ้นเปน 3 เทา(5)
การที่ ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองหกล ม นํ า มาซึ่ งความ
สูญเสี ย ทําใหเกิ ดการบาดเจ็บตั้ งแต เล็กนอยจนกระทั่งรุนแรง
หรือเสียชีวิต ทั้งยังสงผลตอสุขภาพจิต สุขภาพกาย และยังรวม
ถึงความสู ญเสียทางเศรษฐกิ จต อครอบครัวและสังคม รอยละ
20-30 ของผู ป วยที่ มี ชี วิ ตรอดหลั งการหกล มได รับผลกระทบ
อืน่ ๆ ตามมา(13,17) แมวา สวนใหญของผูปวยบาดเจ็บไมรายแรง
แตมีรายงานวารอยละ 50 ของผูปวยกลุ มนี้ มีชีวิตอยูไมเกิน 1
ป ห ลั งหกล ม (6) ส ว นผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ล ม ได รั บ
บาดเจ็ บนั้ น ร อยละ 8–55(9-11) มี กระดู กหั ก และร อยละ 2–5
(6-7,10-11)
มีความเสีย่ งตอกระดูกสะโพกหักเพิม่ เปน 1.7-4 เทาของ
กลุ มประชากร(18)
การป อ งกั น การหกล ม ย อ มดี ก ว า การรั ก ษา ดั ง นั้ นการ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพและการมี ม าตรการความปลอดภั ย ในบ า น
เพราะผู ป ว ยที่ เคยล มมี ความโน ม เอี ยงที่ จ ะล มได อี ก จึ งควร
ค นหาป จจั ยเสี่ ยงที่ อาจแก ไขได การทราบถึ งอุ บั ติ การณ และ
ป จ จั ย เสี่ ย งต อ การพลั ด ตกหกล ม ในผู ป ว ยกลุ มดั ง กล า วจะ
เป น ประโยชน ต อการค นหาวิ ธี ป อ งกั น การหกล ม ในอนาคต
จากรายงานการระบาดวิ ทยาของทะเบียนโรคการฟ นฟู ผูป วย
อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองในไทยพบวา มากกวารอยละ
80 สามารถจําหน า ยกลั บบ านตนเองหรื อ บ านของครอบครั ว
ได(19) ดังนั้น ผูปวยกลุมดังกลาวจึงเปนเปาหมายสําคัญในการ
หาอุบัติการณการพลัดตกหกลม และเพื่อหาปจจัยเสี่ยงตอการ
หกลมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
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กลุ มประชากร
- ผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ จํ า หน ายจากหอผู ป วย
อายุ รกรรมหรื อเวชศาสตร ฟ นฟู โรงพยาบาลศรี นคริ นทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงระยะเวลาตั้งแต 1 ม.ค. 2552
ถึ ง 31 พ.ค. 2552 (จากการคํานวณขนาดกลุ มตั วอย าง
ควรมีทั้งสิน้ 76 ราย)
เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria)
- อายุตั้งแต 30 ปขนึ้ ไป
- สามารถยืน เดินไดดวยตนเองหรือใชเครื่องชวยเดิน
- สมัครใจเขาร วมการศึกษา
เกณฑการคัดออก (exclusion criteria)
- มี โรคประจํ า ตั ว ซึ่ ง ส งผลต อ การหกล ม ได แก โรคลมชั ก
โรคพารกิ นสัน ภาวะกระดูกหัก
- มีความผิ ดปกติดานการสื่ อภาษาและการสื่ อความหมาย
ขั้นตอนการวิจัย
สั ม ภาษณ แ ละเก็ บข อ มู ลจากผู เข า ร วมวิ จั ย โดยใช แ บบ
สอบถาม โดยแบงขอมูลเปน 5 สวน ดังนี้
- สวนที่ 1 ขอมูลจากเวชระเบี ยนด านการวิ นิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง ในกรณีที่ผูปวยและญาติหรือผูดูแลไมสามารถ
ให รายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บโรคประจํา ตั ว รวมทั้ งประวั ติ การ
ใชยาของผูปวย
- สวนที่ 2 จากการสัมภาษณ เปนขอมูลพื้นฐาน ประวัติโรค
ประจําตัวและการใชยา ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงภายนอก
ตอการหกลม ไดแก ลักษณะที่อยูอาศัย
- ส ว นที่ 3 ข อมู ลการตรวจร างกาย เพื่ อค นหาป จจั ยเสี่ ยง
ภายในตอการลม ไดแก ความดันโลหิต การมองเห็น กําลัง
กลามเนื้อ
- สวนที่ 4 ขอมูลจากการทําแบบทดสอบตาง ๆ ไดแก Thai
Mental State Examination (TMSE), Barthel ADL index
(BAI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
และ Timed Up and Go test (TUG)
- สวนที่ 5 เมื่อครบ 3 เดือนหลังจําหนาย โทรศัพทสอบถาม
ข อ มู ลการล ม จากผู ป ว ยหรื อ จากญาติ ผู ป ว ย ในกรณี ที่
ผู ป วยไม สะดวกสื่ อสารทางโทรศั พท จะให จดบั นทึ ก การ
ลมเองที่บาน

ผลการศึกษา
ผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง ทีเ่ ขารวมวิจยั จํานวนทั้งหมด 45
ราย เป นชาย 20 ราย หญิ ง 25 ราย อายุ เฉลี่ ย 64.53 (ค า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 12.29) ป รอยละ 57.8 ไมไดประกอบอาชีพ
รอยละ 11.1 ทํางานลักษณะนั่งโตะ รอยละ 55.6 จบการศึกษา
ชั้นประถม รอยละ 26.7 เรียนสูงกวามัธยม ผูป วยรอยละ 53.3
เปนโรคความดันโลหิตสูง และ รอยละ 46.7 เปนโรคเบาหวาน
รอยละ 53.3 มีอาการนอนไมหลับ รอยละ 11.1 มีอาการปวดขอ
รอยละ 48.9 มีประวัตกิ ารใชยาลดความดันโลหิต รอยละ 31.1
ใชยาออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
ผลตรวจทางรังสีวิทยาของผูปวย รอยละ 66.7 เปนหลอด
เลือดสมองตีบ รอยละ 8.9 มีเลือดออกในสมอง และรอยละ 24.4
ไมพบความผิดปกติ สวนความบกพรองที่ เกิดขึ้นหลังเปนโรค
หลอดเลือดสมองนั้น รอยละ 62.2 ออนแรงซีกขวา และรอยละ
37.8 ออนแรงซีกซาย รอยละ 15.6 มีการรับรูผดิ ปกติ รอยละ 6.7
มี ความวิตกกั งวล ร อยละ 2.2 มี ภาวะซึ มเศร า ร อยละ 53.3
มี การสู ญเสี ยความสามารถในการทรงตั ว
มีผปู วยหกลมจํานวน 8 ราย หรือ รอยละ 17.8 โดยทุกราย
อยู ในกลุ มสู งอายุ (ตั้ งแต 55 ป ขึ้ น ไป) ทั้ ง นี้ ร อ ยละ 37.5
หกลมนอกบาน รอยละ 62.5 หกลมภายในบาน ทุกรายหกลม
เวลากลางวัน และไดรับบาดเจ็บเล็กนอย เชน มีแผลถลอก โดย
รอยละ 50 มีสาเหตุจากการสะดุดสิ่งกีดขวาง และรอยละ 50
จากกลามเนื้อออนแรง
พบวา ผู ป วยที่ มีสถานภาพคู มีความสามารถดําเนินชีวิ ต
ประจําวันดวยตัวเองไดนอยถึงปานกลาง (คะแนน BAI นอยกวา
75) และการมีสัตวเลี้ยงอยูภายในบริเวณบาน เปนปจจัยเสี่ยง
ต อ การหกล ม อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ส ว นโรคประจํ า ตั ว
ประวัติการใชยา อาการเกร็ง อาการออนแรง ความสามารถรับรู
ความวิ ต กกั ง วล ภาวะซึ ม เศร า และความสามารถทรงตั ว
ไม สัมพั นธ ต อการหกล ม อี กทั้ งไม พบอุ บั ติ การณ การพลั ดตก
จากเตี ยงหรือรถเข็น

บทวิจารณ

ผลการศึ ก ษานี้ ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองส ว นใหญ
อยูในวัยสูงอายุ มีรอยโรคจากหลอดเลือดสมองตีบ มักเกิดการ
หกลมภายในที่ พักอาศัยและในเวลากลางวัน ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลในตางประเทศ(12) แตพบวาอุบัติการณการหกลมแตกตาง
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขอมูลดานประชากร ผลการวินิจฉัย การหกลมและไมหกลม ไปเล็กนอย โดยทั้งหมดหกลมในขณะยืนเดิน ไมพบผูที่พลัดตก
นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ยงเบน จากเตี ยงหรื อรถเข็น อั นเนื่ องมาจากเกณฑการคัดเขา ในการ
ศึกษานี้ ได กําหนดใหผูปวยตองสามารถยืน เดินไดดวยตนเอง
มาตรฐาน
เปรียบเทียบปจจัยเสี่ยงตอการลมระหวางกลุมโดยใช Chi- สาเหตุการหกลมจึงไมไดเกิดขณะการเคลื่อนยายตัวขึ้นลงรถนั่ง
square test และหาความสั ม พั น ธ ระหว างการล ม กั บ ป จจั ย คนพิ ก าร รวมถึ งผู ป ว ยทั้ ง หมดที่ ล ม จะได รั บ บาดเจ็ บ เพี ย ง
เล็ ก น อ ยได แ ก แผลถลอก ซึ่ งไม สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
เสีย่ งตาง ๆ โดยใช logistic regression model
กอนหนานี(18)
้
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ปจจัย

ลม
จํานวน

ไมลม
จํานวน
(รอยละ)

0
8

9
28

สถานภาพ*
คู
7
โสด/หมาย/แยก/หยาราง 1

17
20

อายุ
34-54 ป
55-82 ป

0.18

0.04

0.04

Barthel ADL index*
score (0-70)
score (75-100)
ความสามารถทรงตัว
ปกติหรือคอนขางดี
ผิดปกติ

p-value

4
4

5
32
0.15

1
7

20
17

ความสามารถรับรู
(คะแนน TMSE)
ผิดปกติ
ปกติ

0.09
3
5

4
33

การมีสัตวเลี้ยงในบาน*
มี
ไมมี

4
4

4
33

0.02

*p<0.05
ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการหกลม

นอกจากนี้ยังพบปจจัยเสี่ ยงที่สัมพันธกับการหกลมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติคือ สถานภาพคู ความสามารถในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันดวยตัวเองไดนอยถึงปานกลาง (BAI นอยกวา 75)
และการมีสตั วเลี้ยงภายในบาน เชน สุนขั สวนปจจัยอืน่ ๆ ไมพบ
ความสั ม พั น ธ กั บ การหกล ม ซึ่ ง ไม สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
ทั้งหมด(7,10,15,16) อาจเปนจากขนาดตัวอยางที่นอยเกินไป
ดั งนั้ นคุ ณค าของการศึ กษานี้ ทําให พบว าผู ป วยโรคหลอด
เลื อ ดสมองในกลุ ม ที่ ทํา การศึ กษา มี อุ บั ติ การณ ห กล ม ที่ สู ง
ปจจัยเสี่ยงที่พบไดแก สถานภาพคู ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากผูปวย
กลุมนีม้ ีผูดูแลใกลชดิ ทําใหความสามารถในการดูแลตัวเองอาจ
นอยกวากลุมที่มีสถานภาพโสด หมาย หรือหยาราง
การที่ ผู ป ว ยมี ความสามารถในการดํา เนิ นชี วิ ตประจํา วั น
ด วยตั ว เองได น อยถึ ง ปานกลาง (BAI น อ ยกว า 75) ในการ
ศึ ก ษานี้ พบว าผู ป ว ยมั ก จะมี ความสามารถในการยื น เดิ น ที่
ลดลงด ว ยทํ า ให ผู ป ว ยมี ความเสี่ ย งมากขึ้ น ที่ จ ะหกล ม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาอุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการลม
ในกลุ มผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองในศู น ย เ วชศาสตร ฟ น ฟู
จํานวน 151 คนพบวาคะแนน BAI มากกวาหรือเทากับ 12 มี
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1)

ความเสี่ ยงต อการหกลมมากกวา(5) อาจจะเนื่ องมาจากความ
แตกต างของกลุ มประชากรที่ ศึ กษา คื อเป นการศึ กษาผู ป วย
ซึ่ งกํ า ลั ง อยู ในระหว า งการฝ ก ในหอผู ป ว ย จึ ง มี โ อกาสล ม
ขณะฝ กได และผู ที่ มี ค าคะแนน BAI ที่ สูงมี แนวโน มที่ ได รับ
การฝ กการยื นเดิ นมากกว าก็ อาจพบความสั มพั นธ ของผู ป วย
กลุมนี้ กับการลมได มากขึ้ น
อนึ่ง การมีสัตวเลี้ยงภายในบาน อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการ
สะดุ ด หรื อ ถู ก สั ต ว ชนล ม ขณะยื น เดิ น ได อย างไรก็ ต ามการ
ปองกันการหกลมนาจะไดผลทีค่ มุ คามากกวาและลดความสูญเสีย
ตาง ๆ ที่ จะเกิดขึ้ นตอสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และยั งรวมถึง
ความสู ญ เสี ยทางเศรษฐกิ จต อครอบครั ว และสั งคมโดยรวม
ในฐานะแพทยเวชศาสตรฟนฟูจึงควรตองคํานึงถึงการลดปจจัย
เสี่ ยงตาง ๆ เทาที่ทําได เชน ปจจัยภายใน โดยการเพิ่มความ
สามารถในการทรงตัว ความแข็ งแรงและการประสานงานของ
กล า มเนื้ อ (3,6) รวมไปถึ ง การแก ไ ขภาวะซึ มเศร า ด ว ย (3) ส ว น
ปจจัยภายนอกโดยการแนะนําการปรับเปลี่ยนลักษณะบานใหมี
แสงสวางเพียงพอ พื้ นไมลื่น ไมมี วัสดุวางกีดขวางทางเดิน(11)
นอกจากนีค้ วรมีการใหความรูเกี่ยวกับแนวทางปองกันการหกลม
แกผูปวยกอนกลับบานและแนะนําไมไหมีสัตวเลี้ยงภายในบาน
ข อจํากัดของการศึ กษาเนื่ องมาจากจํานวนประชากรน อย
เกิ นไป และเกณฑ คั ดเลื อกเข าจํากั ดเฉพาะผู ที่ เดิ นได เท านั้ น
ดั งนั้ นจึ งไม มีอุ บั ติ การณ พลั ดตกรถนั่ งคนพิการ ระยะเวลาใน
การเก็ บ ข อ มู ลค อ นข า งสั้ นและข อ มู ล บางอย า งอาจมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงระหวางการเก็บขอมูล เช น ป ญหาไฟฟ าในบาน
ไม สว า ง อาจมี การแก ไ ขโดยการติ ด ไฟเพิ่ ม ให สว า งภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนนี้ก็ได
สรุ ป หลั งจากจํา หน ายจากโรงพยาบาลในช วง 3 เดื อ น
ผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ สามารถเดินได มี อุ บั ติ การณ การ
หกล มร อยละ 17.8 ป จจั ยเสี่ ยงที่ สําคั ญ ได แก สถานภาพคู
ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันดวยตัวเองไดนอยถึง
ปานกลาง และการมี สั ตว เ ลี้ ย งภายในบ าน แต ก็ ยั ง มี ค วาม
จําเป นที่ ต องใหความรู เกี่ ยวกับแนวทางการปองกันการหกลม
กอนจําหนายผูปวย และแนะนําไมใหมีสัตวเลี้ยงภายในบาน
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