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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

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.
Keywords: incidence, stroke, falling
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อทราบอุบัติการณการหกลมและปจจัยเส่ียง
ตอการหกลมที่เกิดกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการ
จําหนายจากโรงพยาบาลศรีนครินทร
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทําการวิจัย: หอผูปวยอายุรกรรมและเวชศาสตรฟนฟู
โรงพยาบาลศรีนครินทร
กลุ มประชากร: ผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ ได รับการ
จําหน ายจากหอผู ป วยอายุ รกรรมหรือเวชศาสตร ฟ นฟู
โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงระยะ
เวลาตั้งแต 1 ม.ค. 2552 ถึง 31 พ.ค. 2552
วิ ธีการศึกษา: เก็บขอมูลจากผูปวย โดยใชแบบสอบถาม
แบงเปนขอมูลทั่ วไปทางคลินิก การตรวจรางกายและแบบ
ทดสอบ Thai Mental State Examination (TMSE), Barthel ADL
Index (BAI), Hospital Anxiety and Depression Scale ( HADS)
และ Timed Up and Go test (TUG) โดยติดตามขอมูลการ
หกลมทางโทรศัพทภายใน 3 เดือนหลังการจําหนายผูปวย
กลับบาน
ผลการศึกษา: ผูปวยทีท่ําการศึกษาทั้งหมด 45 ราย ผูหญิง 25
ราย (รอยละ 55.6) ผูชาย 20 ราย (รอยละ 44.4 ) โดยอายุเฉล่ีย
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64.5 ป (คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 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) โดยหกลมนอกบานรอยละ 37.5 หกลมในบานรอยละ
62.5 ทุกรายหกลมเวลากลางวันและได รับบาดเจ็บเล็กนอย
เชน มีแผลถลอก โดยรอยละ 50 มีสาเหตุจากสะดุดส่ิงกีดขวาง
และรอยละ 50 เปนผลจากกลามเนื้ อออนแรง นอกจากนี้
สถานภาพคู ความสามารถดําเนินชีวิตประจําวันดวยตัวเองได
นอยถึงปานกลาง (คะแนน BAI นอยกวา 75) และการมี
สัตวเล้ียงภายในบริเวณบาน เปนปจจัยเส่ียงตอการหกลม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนโรคประจําตัว ประวัติ
การใชยา อาการเกร็ง ความสามารถรับรู ความกังวลซึมเศรา
และความสามารถทรงตัว ไมมีผลตอการหกลม อีกทั้งไมพบ
อุบัติการณการพลัดตกจากเตียงหรือรถเข็น
สรุป: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีอุบัติการณการหกลมหลัง
จากจําหนายจากโรงพยาบาลรอยละ 17.8 แมอุบัติการณการ
หกลมไมสูงนัก แตยังมีความจําเปนที่ผูปวยตองไดรับความรู
เก่ียวกับแนวทางการปองกันการหกลมกอนจําหนายผูปวยออก
จากโรงพยาบาล
คําสําคัญ: อุบัติการณ โรคหลอดเลือดสมอง การหกลม
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บทนํา
ความชุกของโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 690 คนตอ

ประชากร 100,000(1) ผลของโรคที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันสงผล
ใหผูปวยบางสวนเสียชีวิต แมปจจุบันความกาวหนาทางการ
แพทยและการดูแลรักษาทําใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีชีวิต
รอดมากขึ้น แตยังคงมีภาวะทุพพลภาพหรืออัมพาตตามมา
พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะ
ทุพพลภาพ(2) ดังนั้นผูปวยและครอบครัวจึงตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงของชีวิตในทุกดาน เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู สงผลตอการเคล่ือนไหว
รางกายและรูปแบบการเดิน ทําใหมีความเส่ียงตอการพลัดตก
หกลมเพิ่มขึ้นเปน 2-3 เทาเม่ือเทียบกับประชากรกลุมอายุ
เดียวกัน(3) นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเก่ียวของอื่นอีกไดแก ความ
ผิดปกติทางระบบประสาท การมองเห็น และผลขางเคียง
จากยา

การหกลม (true fall) หมายถึง ภาวะที่สูญเสียการทรงตัว
ขณะยืนหรือเดิน โดยอวัยวะสวนหนึ่ งส วนใดของรางกาย
ยกเวนเทาทั้ง 2 สัมผัสพื้น ไมนับการเซโดยที่ ยังไมลม (near
fall)(4) มีรายงานอัตราการหกลมในสถานฟ นฟูสภาพตั้ งแต

รอยละ 6.3 - 46(4,6-9)  อตัราการหกลมในชุมชนต้ังแตรอยละ 24 -
77 (3,6-7,10-12) ผูปวยที่หกลมรอยละ 53.8 หกลมภายในเวลา 4
สัปดาหแรกภายหลังไดรับการวินิจฉัยเปนโรคหลอดเลือดสมอง
รอยละ 46 ลมภายในเวลา 2 เดือนหลังการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง(13)  พบวาตําแหนงรอยโรคที่มีความสัมพันธกับการ
ลมคือ การขาดเลือดบริเวณสมองซีกขวา(14) สวนสาเหตุการลม
เกิดรอยละ 32 จากปจจัยภายนอก รอยละ 25 เกิดจากปจจัย
ภายใน และรอยละ 43 ไมทราบสาเหตุ(7)

ปจจัยภายนอก เชน แสงสวางไมเพียงพอ พืน้ที่ล่ืน วัสดุทีว่าง
กีดขวางทางเดิน เปนตน สวนปจจัยภายใน ไดแก คะแนน Berg
Balance Scale นอยกวา 30(7) สูงอายุ(10) เคยหกลมมากอน(10)

การรับรูผิดปกติ(15) ภาวะทุพพลภาพ,(10) ออนแรง(16) วิงเวียน(16)

การใชยากลุม antidepressant(16) และการทรงตัวไมดี(16) มี
รายงานวาคาคะแนนความสามารถประกอบกิจวัตรประจําวัน
(BAI)ที่ ตํ่า เปนปจจัยเส่ี ยงตอการหกลม ซ่ึ งไม สอดคลอง
กับการศึกษาในศูนยเวชศาสตรฟนฟูสภากาชาดไทยที่พบวา
ผูปวยที่มีคาคะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจํา
วันเทากับ 12 หรือมากกวา จะมีความเส่ียงพลัดตกหกลม
เพิม่ขึ้นเปน 3 เทา(5)

การที่ ผู ป วยโรคหลอดเลือดสมองหกลมนํามาซ่ึ งความ
สูญเสีย ทําใหเกิดการบาดเจ็บต้ังแตเล็กนอยจนกระทั่งรุนแรง
หรือเสียชีวิต ทั้งยังสงผลตอสุขภาพจิต สุขภาพกาย และยังรวม
ถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจตอครอบครัวและสังคม รอยละ
20-30 ของผูปวยที่ มีชีวิตรอดหลังการหกลมไดรับผลกระทบ
อืน่ ๆ ตามมา(13,17) แมวาสวนใหญของผูปวยบาดเจบ็ไมรายแรง
แตมีรายงานวารอยละ 50 ของผูปวยกลุมนี้มีชีวิตอยูไมเกิน 1
ปหลังหกลม(6) สวนผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ ลมได รับ
บาดเจ็บนั้น รอยละ 8–55(9-11) มีกระดูกหัก และรอยละ 2–5
(6-7,10-11) มีความเส่ียงตอกระดูกสะโพกหักเพิม่เปน 1.7-4 เทาของ
กลุมประชากร(18)

การปองกันการหกลมยอมดีกวาการรักษา ดังนั้ นการ
สงเสริมสุขภาพและการมีมาตรการความปลอดภัยในบาน
เพราะผูปวยที่ เคยลมมีความโนมเอียงที่จะลมไดอีก จึงควร
คนหาปจจัยเส่ียงที่อาจแกไขได การทราบถึงอุบัติการณและ
ปจจัยเส่ียงตอการพลัดตกหกลมในผู ปวยกลุ มดังกลาวจะ
เปนประโยชนตอการคนหาวิธีปองกันการหกลมในอนาคต
จากรายงานการระบาดวิทยาของทะเบียนโรคการฟนฟูผูปวย
อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองในไทยพบวา มากกวารอยละ
80 สามารถจําหนายกลับบานตนเองหรือบานของครอบครัว
ได(19) ดังนั้น ผูปวยกลุมดังกลาวจึงเปนเปาหมายสําคัญในการ
หาอุบัติการณการพลัดตกหกลม และเพื่อหาปจจัยเส่ียงตอการ
หกลมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
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กลุมประชากร
- ผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ จําหน ายจากหอผู ป วย

อายุรกรรมหรือเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงระยะเวลาตั้งแต 1 ม.ค. 2552
ถึง 31 พ.ค. 2552 (จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ควรมทีั้งส้ิน 76 ราย)

เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria)
- อายุต้ังแต 30 ปขึน้ไป
- สามารถยืน เดินไดดวยตนเองหรือใชเคร่ืองชวยเดิน
- สมัครใจเขารวมการศึกษา
เกณฑการคัดออก (exclusion criteria)
- มีโรคประจําตัวซ่ึ งสงผลตอการหกลม ไดแก  โรคลมชัก

โรคพารกินสัน ภาวะกระดูกหัก
- มีความผิดปกติดานการส่ือภาษาและการส่ือความหมาย

ข้ันตอนการวิจัย
สัมภาษณและเก็บขอมูลจากผู เขารวมวิ จัยโดยใชแบบ

สอบถาม โดยแบงขอมูลเปน 5 สวน ดังนี้
- สวนที่ 1 ขอมูลจากเวชระเบียนดานการวินิจฉัยโรคหลอด

เลือดสมอง ในกรณีที่ผูปวยและญาติหรือผูดูแลไมสามารถ
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับโรคประจําตัว รวมทั้ งประวัติการ
ใชยาของผูปวย

- สวนที่ 2 จากการสัมภาษณ เปนขอมูลพื้นฐาน ประวัติโรค
ประจําตัวและการใชยา ขอมูลเก่ียวกับปจจัยเส่ียงภายนอก
ตอการหกลม ไดแก ลักษณะที่อยูอาศัย

- สวนที่  3 ขอมูลการตรวจรางกาย เพื่อคนหาปจจัยเส่ียง
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 เม่ือครบ 3 เดือนหลังจําหนาย โทรศัพทสอบถาม
ขอมูลการลมจากผู ปวยหรือจากญาติ ผู ปวย ในกรณีที่
ผูปวยไมสะดวกส่ือสารทางโทรศัพท จะใหจดบันทึกการ
ลมเองที่บาน

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
ขอมูลดานประชากร ผลการวินิจฉัย การหกลมและไมหกลม

นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เปรียบเทียบปจจัยเส่ียงตอการลมระหวางกลุมโดยใช Chi-
square test และหาความสัมพันธระหวางการลมกับปจจัย
เส่ียงตาง ๆ โดยใช logistic regression model

ผลการศกึษา
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ทีเ่ขารวมวิจัยจํานวนทั้งหมด 45

ราย เปนชาย 20 ราย หญิง 25 ราย อายุเฉล่ีย 64.53 (คา
เบีย่งเบนมาตรฐาน 12.29) ป รอยละ 57.8 ไมไดประกอบอาชีพ
รอยละ 11.1 ทํางานลักษณะนั่งโตะ รอยละ 55.6 จบการศึกษา
ช้ันประถม รอยละ 26.7 เรียนสูงกวามัธยม ผูปวยรอยละ 53.3
เปนโรคความดันโลหิตสูง และ รอยละ 46.7 เปนโรคเบาหวาน
รอยละ 53.3 มีอาการนอนไมหลับ รอยละ 11.1 มีอาการปวดขอ
รอยละ 48.9 มีประวัติการใชยาลดความดันโลหิต รอยละ 31.1
ใชยาออกฤทธิ์ตอจิตประสาท

ผลตรวจทางรังสีวิทยาของผูปวย รอยละ 66.7 เปนหลอด
เลือดสมองตีบ รอยละ 8.9 มีเลือดออกในสมอง และรอยละ 24.4
ไมพบความผิดปกติ  สวนความบกพรองที่เกิดขึ้นหลังเปนโรค
หลอดเลือดสมองนั้น รอยละ 62.2 ออนแรงซีกขวา และรอยละ
37.8 ออนแรงซีกซาย รอยละ 15.6 มีการรับรูผิดปกติ รอยละ 6.7
มีความวิตกกังวล รอยละ 2.2 มีภาวะซึมเศรา รอยละ 53.3
มีการสูญเสียความสามารถในการทรงตัว

มีผูปวยหกลมจํานวน 8 ราย หรือ รอยละ 17.8 โดยทุกราย
อยู ในกลุ มสูงอายุ (ต้ั งแต 55 ปขึ้นไป) ทั้ งนี้  รอยละ 37.5
หกลมนอกบาน รอยละ 62.5 หกลมภายในบาน ทุกรายหกลม
เวลากลางวนั และไดรับบาดเจบ็เล็กนอย เชน มีแผลถลอก โดย
รอยละ 50 มีสาเหตุจากการสะดุดส่ิงกีดขวาง และรอยละ 50
จากกลามเนื้อออนแรง

พบวา ผูปวยที่ มีสถานภาพคู มีความสามารถดําเนินชีวิต
ประจําวันดวยตัวเองไดนอยถึงปานกลาง (คะแนน BAI นอยกวา
75) และการมีสัตวเล้ียงอยูภายในบริเวณบาน เปนปจจัยเส่ียง
ตอการหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ สวนโรคประจําตัว
ประวัติการใชยา อาการเกร็ง อาการออนแรง ความสามารถรับรู
ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร า และความสามารถทรงตั ว
ไมสัมพันธตอการหกลม อีกทั้ งไมพบอุบัติการณการพลัดตก
จากเตียงหรือรถเข็น

บทวจิารณ
ผลการศึกษานี้  ผู ป วยโรคหลอดเลือดสมองส วนใหญ

อยูในวัยสูงอายุ มีรอยโรคจากหลอดเลือดสมองตีบ มักเกิดการ
หกลมภายในที่พักอาศัยและในเวลากลางวัน ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอมูลในตางประเทศ(12) แตพบวาอุบัติการณการหกลมแตกตาง
ไปเล็กนอย โดยทั้งหมดหกลมในขณะยืนเดิน ไมพบผูที่พลัดตก
จากเตียงหรือรถเข็น อันเนื่องมาจากเกณฑการคัดเขา ในการ
ศึกษานี้ไดกําหนดใหผูปวยตองสามารถยืน เดินไดดวยตนเอง
สาเหตุการหกลมจึงไมไดเกิดขณะการเคลื่อนยายตัวขึ้นลงรถนั่ง
คนพิการ รวมถึงผู ปวยทั้ งหมดที่ ลมจะได รับบาดเจ็บเพียง
เล็กนอยได แก  แผลถลอก ซ่ึ งไม สอดคลองกับการศึกษา
กอนหนานี้(18)
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นอกจากนี้ยังพบปจจัยเส่ียงที่สัมพันธกับการหกลมอยางมี
นัยสําคัญทางสถติิคือ สถานภาพคู ความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันดวยตัวเองไดนอยถึงปานกลาง (BAI นอยกวา 75)
และการมีสัตวเล้ียงภายในบาน เชน สุนขั สวนปจจัยอืน่ ๆ ไมพบ
ความสัมพันธ กับการหกลม ซ่ึ งไมสอดคลองกับการศึกษา
ทั้งหมด(7,10,15,16) อาจเปนจากขนาดตัวอยางที่นอยเกินไป

ดังนั้นคุณคาของการศึกษานี้ทําใหพบวาผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองในกลุมที่ ทําการศึกษา มีอุบัติการณหกลมที่ สูง
ปจจัยเส่ียงที่พบไดแก สถานภาพคู ซ่ึงอาจเนื่องมาจากผูปวย
กลุมนีมี้ผูดูแลใกลชิด ทําใหความสามารถในการดูแลตัวเองอาจ
นอยกวากลุมที่มีสถานภาพโสด หมาย หรือหยาราง

การที่ ผู ปวยมีความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ดวยตัวเองไดนอยถึงปานกลาง (BAI นอยกวา 75) ในการ
ศึกษานี้ พบวาผู ปวยมักจะมีความสามารถในการยืนเดินที่
ลดลงดวยทําให ผู ปวยมีความเส่ียงมากขึ้ นที่ จะหกลม เม่ือ
เปรียบเทียบกับการศึกษาอุบัติการณและปจจัยเส่ียงของการลม
ในกลุ มผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองในศูนยเวชศาสตรฟ นฟู
จํานวน 151 คนพบวาคะแนน BAI มากกวาหรือเทากับ 12 มี

ความเส่ียงตอการหกลมมากกวา(5) อาจจะเนื่องมาจากความ
แตกตางของกลุมประชากรที่ ศึกษา คือเปนการศึกษาผูปวย
ซ่ึ งกําลังอยู ในระหว างการฝกในหอผู ปวย จึงมีโอกาสลม
ขณะฝกได และผูที่ มีคาคะแนน BAI ที่ สูงมีแนวโนมที่ได รับ
การฝกการยืนเดินมากกวาก็อาจพบความสัมพันธของผูปวย
กลุมนี้กับการลมไดมากขึ้น

อนึ่ง การมีสัตวเล้ียงภายในบาน อาจเพิ่มความเส่ียงตอการ
สะดุดหรือถูกสัตวชนลมขณะยืนเดินได  อยางไรก็ตามการ
ปองกันการหกลมนาจะไดผลทีคุ่มคามากกวาและลดความสูญเสีย
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต และยังรวมถึง
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจตอครอบครัวและสังคมโดยรวม
ในฐานะแพทยเวชศาสตรฟนฟูจึงควรตองคํานึงถึงการลดปจจัย
เส่ียงตาง ๆ เทาที่ทําได เชน ปจจัยภายใน โดยการเพิ่มความ
สามารถในการทรงตัว ความแข็งแรงและการประสานงานของ
กลามเนื้ อ(3,6) รวมไปถึงการแก ไขภาวะซึมเศราดวย(3) สวน
ปจจัยภายนอกโดยการแนะนําการปรับเปล่ียนลักษณะบานใหมี
แสงสวางเพียงพอ พื้นไมล่ืน ไมมีวัสดุวางกีดขวางทางเดิน(11)

นอกจากนีค้วรมีการใหความรูเก่ียวกับแนวทางปองกันการหกลม
แกผูปวยกอนกลับบานและแนะนําไมไหมีสัตวเล้ียงภายในบาน

ขอจํากัดของการศึกษาเนื่องมาจากจํานวนประชากรนอย
เกินไป และเกณฑคัดเลือกเขาจํากัดเฉพาะผูที่ เดินไดเทานั้น
ดังนั้นจึงไมมีอุบัติการณพลัดตกรถนั่งคนพิการ ระยะเวลาใน
การเก็บข อมูลคอนข างส้ั นและขอมูลบางอยางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงระหวางการเก็บขอมูล เชน ปญหาไฟฟาในบาน
ไมสวาง อาจมีการแก ไขโดยการติดไฟเพิ่ มใหสวางภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนนี้ก็ได

สรุป หลังจากจําหนายจากโรงพยาบาลในชวง 3 เดือน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถเดินไดมีอุบัติการณการ
หกลมรอยละ 17.8 ปจจัยเส่ียงที่ สําคัญไดแก สถานภาพคู
ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันดวยตัวเองไดนอยถึง
ปานกลาง และการมีสัตวเล้ียงภายในบาน แต ก็ยังมีความ
จําเปนที่ตองใหความรูเก่ียวกับแนวทางการปองกันการหกลม
กอนจําหนายผูปวย และแนะนําไมใหมีสัตวเล้ียงภายในบาน
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