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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรค
หลอดเลอืดสมอง	และปัจจยัทีม่คีวามสมัพันธ์กบัความกลัวการหกล้มของผูสู้งอายโุรคหลอดเลือดสมอง	คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
จากผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	ที่มารับการตรวจรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก	คลินิกอายุรกรรม	โรงพยาบาลระยอง	 จังหวัด
ระยอง	และโรงพยาบาลพระปกเกล้า	จังหวัดจันทบุรี	โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ�านวน	120	คน	กรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวจิยัคร้ังนี	้ผูว้จิยัได้มาจากการประยกุต์ทฤษฏีการรบัรู้ความสามารถของตนเองของ	Bandura	(1997)	ร่วมกบัการศกึษา
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อหลีกเลี่ยงการหกล้มของ	Tinetti,	Richman,	and	
Powell	(1990)	และแนวคิดความกลัวการหกล้ม	(Ptophobia)	ของ	Bhala,	O’Donnell,	and	Thoppil	(1982)	เครื่อง
มอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย	แบบสมัภาษณ์ข้อมลูส่วนบคุคล	แบบประเมนิการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง	
แบบวดัความรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง	แบบทดสอบการก้าวเดนิและการทรงตวั	แบบสมัภาษณ์ภาวะซมึเศร้าในผูสู้ง
อายุไทย	แบบประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล	แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต	และแบบสัมภาษณ์ความกลัวการหกล้มในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน	และสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล
	 ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	91.7	 มีความกลัวการหกล้มอยู่ในระดับสูง	 เพศหญิงมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	(r	=	 .40,	p	<	 .01)	การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ต�่ากับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	(r

s
	=	.21,	r

s
	=	.21,	r

s
	=	.20,	p	<	.05)	การทรงตัวและความ

สามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่า	กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมอง	(r	=	-.28,		p	<	.01,	r

s
	=	-.18,	p	<	.05)	ส่วนประวัติการหกล้มและคุณภาพชีวิตไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการ

หกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 จากผลการวิจัย	บุคลากรสุขภาพควรน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมหรือแนวปฏิบัติเพื่อลด
ความกลัวการหกล้มและส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการหกล้มที่เหมาะสมในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	
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Abstract

	 This	descriptive	correlation	research	aimed	to	study	the	level	of	fear	of	falling	and	factors	related	to	

fear	of	falling	in	older	adults	with	stroke.	Participants	were	120	older	adults	with	stroke	who	followed	

up	at	outpatient	departments,	Rayong	Hospital,	Rayong	province,	and	Prapokklao	Hospital,	Chanthaburi	

province.	They	were	selected	by	simple	random	sampling.	Research	 instruments	 included	personal	

data	interview,	Stroke	Perceive	Scale,	National	Institute	of	Health	Stroke	Scale	-	Thai,	Timed	Up	&	Go	

test,	Thai	Geriatric	Depression	Scale,	Barthel	ADL	Index,	Cantril	Self-Anchoring	Ladder	scale,	Falls	Efficacy	

Scale.	Data	were	analyzed	by	 frequency,	Spearman	Rank	Correlation	coefficient,	and	Point	Biserial	

Correlation	coefficient.

	 Results	revealed	that	majority	of	older	adults	with	stroke	(91.7%)	had	a	high	level	of	fear	of	falling.	

Female	was	moderate	positively	correlated	with	fear	of	falling	in	older	adults	with	stroke	(r	=	.40,	p	<	.01).	

Perceived	severity,	stroke	severity,	and	depression	were	positively	correlated	with	 fear	of	 falling	 in	

older	adults	with	stroke	(r
s
	=	.21,	r

s
	=	.21,	r

s
	=	.20,	p	<	.05).	Gait-	balance	ability	and	daily	living	activity	

were	small	 	negatively	correlated	with	 fear	of	 falling	 in	older	adults	with	stroke	 (r	=	 -.28,	p	<	 .01,	 

r
s
	=	-.18,	p	<	.05).	However,	 fear	of	falling	 in	older	adults	with	stroke	was	not	significantly	correlated															

with	history	of	falling	and	quality	of	life.

	 From	the	study,	health	care	providers	should	apply	these	findings	to	guide	developing	a	program	

or	guidelines	to	reduce	fear	of	 falling	and	promote	appropriated	fall	prevention	behaviors	 in	older	

adults	with	stroke.			

keywords: 	fear	of	falling;	older	adults	with	stroke;	stroke	patients;		factors

บทน�า 

	 	 โรคหลอดเลือดสมอง	(Stroke	หรือ	Cerebrovas-

cular	disease)	 เป็นโรคระบบประสาทท่ีพบบ่อย	และเป็น

สาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิตและความพิการของประชากร

ทั่วโลก	 โดยเฉพาะในบุคคลท่ีมีอายุมากกว่า	 65	ปีขึ้นไป	

(Schmid	&	Rittman,	2009)	ส�าหรับในประเทศไทย	โรค

หลอดเลือดสมองนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่	4	(สถิติ

สาธารณสุข,	2557)	โดยผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง	

มักได้รับผลกระทบทั้งในด้านร่างกาย	จิตใจและสังคม	ทั้งนี้

เนือ่งจากสองในสามหรือร้อยละ	90	ของผูร้อดชวีติจะมคีวาม

พิการหลงเหลืออยู่	 มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหว	การ

ทรงตัว	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	(Stroud	et	al.,	2009)	จากความ

ผิดปกติดังกล่าว	 ส่งผลให้การหกล้มมีอัตราเพ่ิมมากขึ้น	

(Yates,	Lai,	Duncan,	&	Studenski,	2002)	การหกล้มเป็น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	จาก

ผลกระทบที่รุนแรงของการหกล้ม	ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองมีความกลัวการหกล้ม	จากการส�ารวจผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองหลังจากจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลแห่ง

หนึง่ในประเทศญีปุ่น่	พบว่า	ผู้ป่วยจ�านวน	29	คน	จาก	73	คน	

มีความกลัวการหกล้ม	(Watanabe,	2005)	

	 	 ความกลวัการหกล้ม	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป่้วย

ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และเศรษฐกิจ	จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่า	ผู้สูงอายุที่มีความกลัวการหกล้มร้อยละ	

50-83	พยายามหลีกเลี่ยงหรือจ�ากัดการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	

มากขึ้น	เพื่อป้องกันการหกล้ม	(Deshpande	et	al.,	2008;	

Hellstrom,	Vahlberg,	Urell,	&	Emtner,	2009)	ความกลวั
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การหกล้มในระยะเวลาทีย่าวนาน	ส่งผลให้ผูป่้วยสญูเสยีความ

มัน่ใจในการทรงตวั	(Schmid	&	Rittman,	2007)	ท�าให้อาการ

ของโรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 ระยะเวลาการอยู ่โรง

พยาบาลของผูป่้วยนานขึน้	ส่งผลให้ฟ้ืนฟสูภาพร่างกายได้ยาก	

(กฤษณา	พิรเวช,	 2552;	 ประเสริฐ	 อัสสันตชัย,	 2552)	

นอกจากส่งผลกระทบด้านร่างกายแล้ว	ยังส่งผลให้ผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองมีปัญหาด้านจิตใจ	 เช่น	 มีภาวะซึมเศร้า	มี

พฤติกรรมการถดถอยจากสังคม	ความสามารถในการตัดสิน

ใจและการแก้ปัญหาลดลง	สมาชกิในครอบครวัต้องดแูลผูป่้วย

มากขึ้น	ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้ดูแล	(Gaxatte	et	

al.,	 2011)	นอกจากน้ีผู้ดูแลต้องเผชิญต่อพฤติกรรมและ

อารมณ์ที่แปรปรวนของผู ้ป ่วยอยู ่บ ่อยครั้ง	 ท�าให ้เกิด

ความเครียด	(Suh	et	al.,	2005)	

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความกลัวการ

หกล้มของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองทัง้ในและต่างประเทศ

พบว่า	ยงัมกีารศกึษาค่อนข้างน้อย	ผูว้จิยัจงึได้ท�าการทบทวน

วรรณกรรมความกลวัการหกล้มของผูส้งูอายทุัว่	ๆ 	ไปร่วมด้วย	

ซึ่งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองพบว่า	 เพศหญิงมีความกลัวการหกล้ม

มากกว่าเพศชายประมาณ	2	เท่า	(สมภพ	เรอืงตระกูล,	2549)	

นอกจาก	นัน้	เมือ่เพศหญงิเริม่เข้าสูวั่ยหมดประจ�าเดอืนระดบั

เอสโตรเจน	ในร่างกายก็จะต�่าลง	ท�าให้เพศหญิงมีโครงสร้าง

ของกระดูกบางกว่าเพศชาย	 (ประเสริฐ	อัสสันตชัย,	2552)		

เมื่อเกิดการหกล้มท�าให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง	 เช่น	กระดูก

หัก	จึงท�าให้เพศหญิงกลัวการหกล้ม	 (Schmid	&	Rittman,	

2007)	จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองเพศหญิงมีความกลัวการหกล้มมากกว่าเพศชาย	(An-

dersson,	Kamwendo,	&	Appelros,	2008;	Kim	et	al.,	

2012)	

	 	 การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง	เป็น

ความรู้สึกและความเข้าใจเก่ียวกับภาวะเจ็บป่วยของตนเอง	

ว่าอาการที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต	ผู้สูงอายุที่มี

การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมองสงู	ส่งผลให้ไม่มี

ความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเองในการปฏบิตักิจิกรรม

ต่าง	ๆ	หรือหลีกเลี่ยงในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ท�าให้มีความ

กลัวการหกล้มมากขึ้น	จากการศึกษาย้อนหลังที่ผ่านมาเกี่ยว

กบัความสัมพนัธ์ของความกลัวการหกล้มในผู้สงูอายใุนชมุชน	

พบว่า	การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์กับความ

กลัวการหกล้ม	 (Arfken,	 Lach,	Birge,	&	Birge,	 1994;	

Fletcher	&	Hirdes,	2004;	Zijlstra	et	al.,	2007)	สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	Andersson	et	al.	(2008)	และ	Vissche-

dijk,	Caljouw,	Bakkers,	Balen,	and	Achterberg	(2015)	

และ	Ricci,	Ferrarias	,	Molina,	Dib,	and	Alouche,	(2015)	

ทีพ่บว่า	การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมองมคีวาม

สัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง	 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Filiatrault,									

Desrosiers,	and	Trottie	 (2009)	ที่พบว่า	การรับรู้ความ

รนุแรงของโรคไม่สมัพนัธ์กบัความกลวัการหกล้มของผูส้งูอายุ

ที่อาศัยอยู่ในชุมชน

	 	 ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	คือ	ระดับ

ความรุนแรงของความบกพร่องของระบบประสาทที่มีสาเหตุ

มาจากโรคหลอดเลือดสมอง	ความรุนแรงของโรคหลอดเลือด

สมองนัน้	จะขึน้อยูกั่บต�าแหน่งหรอืพยาธสิภาพของโรค	ซึง่จะ

มผีลต่อการฟ้ืนหายของโรค	การทีผู่ป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

มรีะดบัความรนุแรงของโรคสงู	จะท�าให้ผูป่้วยขาดความมัน่ใจ

ในการท�ากิจกรรมหรือพยายามหลีกเลี่ยงมากขึ้น	 เกิดความ

ทุกข์ทรมาน	(พัชรวิมล	คุปย์นิรัตศัยกุล,	2543)	ส่งผลให้เกิด

ความกลัวการหกล้ม	จากการศึกษาย้อนหลังท่ีผ่านมาของ	

Andersson	et	al.	(2008)	และ	Ricci	et	al.	(2015)	พบว่า	

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดท่ีมีความรุนแรงของโรคในระดับสูงจะมี

ความกลัวการหกล้มมากกว่าผู้ป่วยที่ความรุนแรงของโรคใน

ระดับต�่า	

	 	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมกัมกีารทรงตวับกพร่อง	

ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทการ 

สัง่การ	และระบบประสาทสัมผสั	(Manaf,	Justine,	Omar,	Isa,	

&	Salleh,	2012)	ส่งผลให้มีการสูญเสียก�าลังของกล้ามเนื้อ	

(Linton,	2000)	ท�าให้รู้สึกว่าแขนขาหนักขึ้น	 เคล่ือนไหว

ล�าบากหรือเคล่ือนไหวไม่ได้เลย	 (กมลทิพย์	 หาญผดุงกิจ,	

2547;	กฤษณา	พริเวช,	2552)	ท�าให้มกีารจ�ากดักจิวตัรประจ�า

วันมากขึ้น	ส่งผลให้เกิดความกลัวการหกล้ม	 (Schmid	&	

Rittman,	2007)	จากการศึกษาของ	Holden,	Gill,	 and	

Magliozzi	(1986	อ้างใน	Rosen,	Sunnerhagen,	&	Kreu-
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tre,	2005)	พบว่า	ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองจะมกีารก้าวเดนิ

ทีช้่ากว่าผูท้ีไ่ม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง	ส่วนการศกึษาของ	

Rosen	et	al.	(2005)	พบว่า	การทรงตัวของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม

	 	 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุท่ีมีประวัติเคยหกล้มมาก่อนมี

ความกลัวการหกล้ม	 เนื่องจากได้รับอันตรายจากการหกล้ม	

เช่น	ถลอก	ฟกช�้า	มีบาดแผล	รวมถึงกระดูกหักด้วย	และสิ่งที่

กลัวมากที่สุด	คือไม่มีผู้พบเห็นขณะเกิดการหกล้ม	(Schmid	

&	Rittman,	2007)	จากการศกึษาผูส้งูอายทุีอ่าศยัในชมุชนของ	

Friedman,	Munoz,	West,	Rubin,	and	Fried	(2002)	พบว่า 

ประวัติการหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม

สอดคล้องกับการศึกษา	Schmid	and	Rittman	(2007)	พบว่า 

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีเ่คยหกล้มมาก่อนจะมคีวามกลวั

การหกล้ม	 แต่อย ่างไรก็ตามการศึกษาของ	 Sheffer,								

Schuurmans,	Dijk,	Hooft,	 and	Rooij	 (2008)	พบว่า								

ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุยังพบได้ในผู้สูงอายุที่ไม่มี

ประวัติหกล้มมาก่อน

	 	 ปัญหาด้านจิตใจที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง	คือ	ภาวะซึมเศร้า	 โดยพบมากถึงร้อยละ	5-61	

(Whyte	&	Mulsant,	2002	cited	in	Korpershoek,	Bijl,	&	

Hafsteinsdottir,	 2011)	ภาวะซึมเศร้าเป็นการรับรู้ภาวะ

จติใจทีห่ม่นหมอง	ความรู้สกึท้อแท้	มคีวามบกพร่องในกจิวตัร

ประจ�าวัน	(สมภพ	เรืองตระกูล,	2542)	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองที่มีภาวะซึมเศร้าจึงมีความกลัวการหกล้ม	 เพราะคิดว่า

ตนเองไม่สามารถท�ากจิวตัรประจ�าวนัได้	จากการศกึษาทีผ่่าน

มาพบว่า	ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับความ

กลัวการหกล้ม	(Kempen,	Haastregt,	Mckee,	Delbaere,	

&	Zijlstra,	2009;	Schmid	et	al.,	2009;	Schmid	et	al.,	

2011)	และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับการจ�ากัดการ

กจิวตัรประจ�าวนัของผูสู้งอาย	ุเนือ่งจากมีความกลวัการหกล้ม	

(Murphy,	Williams,	&	Gill,	2002)			

	 	 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	จาก

การส�ารวจพบว่า	ผู้สูงอายุท่ีมีความกลัวการหกล้มจะมีการ

จ�ากดักจิกรรมร้อยละ	20-50	(Murphy	et	al.,	2002)	ส�าหรบั

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีมี่ความกลวัการหกล้มจะมกีาร

จ�ากดัและหลกีเลีย่งกจิวตัรประจ�าวนัมากขึน้	ส่งผลให้ผู้สงูอายุ

ขาดความมัน่ใจในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	จากการศึกษาพบว่า 

ผู้สูงอายุที่มีการจ�ากัดกิจวัตรประจ�าวันมีความกลัวการหกล้ม	

(Murphy	et	 al.,	 2002;	 Schmid	&	Rittman,	 2007)										

และในทางกลับกันก็ยังพบว่า	การจ�ากัดกิจกรรมที่มากข้ึนส่งผล					

ให้เกิดความกลัวการหกล้มได้เช่นกัน	 (Deshpande	et	al.,	

2008;	Visschedijk	et	al.,	(2015);	Zijlstra	et	al.,	2007)	

	 	 คณุภาพชวีติ	คอื	การรบัรูด้้วยตนเองโดยแสดงออก

ในรูปของความพึงพอใจในชีวิต	และความสุขในชีวิต	โดยขึ้น

อยู่กับสังคมและบริบทที่เป็นอยู่	และมีความสัมพันธ์กับเป้า

หมายที่คาดหวังไว้	(Sturm	et	al.,	2004)	จากการส�ารวจพบ

ว่า	ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองนัน้จะมคีณุภาพชวีติทีไ่ม่ด	ี(Kim	

et	al.,	1999	cited	in	Korpershoek	et	al.,	2011)	ผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมองจ�านวนมากต้องเผชญิกบัข้อจ�ากดัในด้าน

ร่างกาย	สูญเสียการเคลื่อนไหว	มีการจ�ากัดกิจวัตรประจ�าวัน	

มีความกลัวเพิ่มมากขึ้น	(Burton,	2000;	O’Connell	et	al.,	

2001;	Hafsteinsdottir,	Grypdonck,	Kappelle,	&	Algra,	

2007)	จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า	ความกลัวการหกล้มมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

(Kim	et	al.,	2012;	Schmid	et	al.,	2009;	Schmid	et	al.,	

2011)	

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความกลัว

การหกล้มของผู ้ สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองทั้งในและ									

ต่างประเทศ	พบว่า	ยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย	ผู้วิจัยจึงได้ท�าการ

ทบทวนวรรณกรรมความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายทุัว่	ๆ 	ไป

ร่วมด้วย	ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการหกล้ม

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมีหลายประการ	ได้แก่	เพศ	

การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลือดสมอ	ความรนุแรงของ

โรคหลอดเลือดสมอง	การทรงตัว	ประวัติการหกล้ม	ภาวะ						

ซมึเศร้า	ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	และคณุภาพ 

ชีวิต	ซึ่งทั้งหมดเป็นการศึกษาในต่างประเทศทั้งหมด	ดังนั้น	 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องดังกล่าว	 จากการศึกษาครั้งนี	้

สามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัย	

และสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการพยาบาลเพื่อส่งเสริมให ้

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 มีการดูแลตนเองที่เหมาะสม							

เพิม่ความมัน่ใจในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	ลดภาวะแทรกซ้อน

จากการจ�ากัดกิจกรรม	และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 	 1.	 เ พ่ือศึกษาระดับความกลัวการหกล ้มของ 

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

	 	 2.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความกลัว

การหกล้มของผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 ได้แก่	 เพศ								

การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	ความรุนแรงของ 

โรคหลอดเลอืดสมอง	การทรงตวั	ประวติัการหกล้ม	ภาวะซึมเศร้า	

ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	และคุณภาพชีวิต

สมมุติฐานการวิจัย 

	 	 เพศ	การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง	

ความรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง	การทรงตวั	ประวตักิาร

หกล้ม	ภาวะซึมเศร้า	ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน 

และคุณภาพชีวิต	 มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม						

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

  กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 	 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 เกิดจากการ

ทบทวนวรรณกรรม	ร่วมกับการศึกษาแนวคิดการรับรู้ความ

สามารถของตนเองในการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่หลกีเลีย่งการ

หกล้มของ	Tinetti,	Richman,	and	Powell	 (1990)	และ

แนวคิดความกลัวการหกล้ม	ของ	Bhala,	O’Donnell,	and	

Thoppil	(1982)	และประยกุต์ใช้ทฤษฏกีารรับรูค้วามสามารถ

ของตนเองของ	Bandura	(1997)	โดย	Tinetti	et	al.	(1990)	

กล่าวว่า	บุคคลที่กลัวการหกล้ม	คือ	บุคคลที่มีการรับรู้ระดับ

ความสามารถของตนเองต�า่หรอืไม่มคีวามมัน่ใจในตนเองขณะ

ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ปกติ	ท�าให้เกิดการหลีกเลี่ยงในการท�า

กิจกรรมท่ีเสี่ยงต่อการหกล้มได้	ส่วน	Bhala	et	al.	 (1982)	

กล่าวว่า	เป็นลักษณะของอาการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวข้อง

กับการเดินหรือการยืน	โดยมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์

การหกล้มที่ผ่านมา	มักพบในผู้สูงอายุ		แต่ไม่สามารถระบุได้

ว่าพบในเพศใดมากกว่ากัน	ส่วน	Bandura	(1997)	กล่าวว่า	

การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 เป็นการที่บุคคลรับรู้ความ

สามารถของตนเอง	 เพื่อที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ	ให้บรรลุ

ความส�าเร็จตามเป้าหมาย	(Bandura,	1997)	

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรม	แนวคิดและทฤษฎ	ี					

ดังกล่าว	สรุปว่า	 เพศ	การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอด				

เลือดสมอง	ความรนุแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	การทรงตวั	

ประวัติการหกล้ม	ภาวะซึมเศร้า	ความสามารถในการท�า

กิจวัตรประจ�าวัน	 และคุณภาพชีวิต	 มีความสัมพันธ์กับ								

ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

	 	 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาประเภทหาความ

สัมพันธ์	 (Descriptive	correlational	 research)	ระหว่าง	

เพศ	การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	ความ

รนุแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	การทรงตวั	ประวตักิารหกล้ม	

ภาวะซึมเศร้า	ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	และ

คุณภาพชีวิต	 กับความกลัวการหกล้มของผู ้สูงอายุโรค									

หลอดเลือดสมอง

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ศึกษา	 คือ	 ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและ					

เพศชายที่มีอายุ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก

แพทย์ว่า	 เป็นโรคหลอดเลือดสมอง	มารับการตรวจรักษาที่

แผนกผูป่้วยนอก	คลนิกิอายรุกรรม	โรงพยาบาลระยอง	จงัหวดั

ระยอง	และโรงพยาบาลพระปกเกล้า	จังหวัดจันทบุรี	 ในปี	

พ.ศ.	2557-2558	

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชาย

ที่มีอายุ	 60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก

แพทย์ว่า	เป็นโรคหลอดเลือดสมอง	ที่มารับการตรวจรักษาที่	

แผนกผูป่้วยนอก	คลนิกิอายรุกรรม	โรงพยาบาลระยอง	จงัหวดั

ระยอง	และโรงพยาบาลพระปกเกล้า	จงัหวดัจนัทบรุ	ีในเดอืน

พฤษภาคม	ถึงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2558	จ�านวน	120	คน	

โดยก�าหนดคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 1.		สามารถพูด	ฟัง	สื่อสารภาษาไทยได้	

	 	 2.		มกีารรบัรูเ้กีย่วกบับคุคล	เวลา	สถานท่ีปกตหิรอื

มีความผิดปกติด้านการนึกคิดเล็กน้อยประเมินโดยใช้แบบ

ทดสอบสภาพจิตจุฬา	(Chula	mental	test	[CMT])	โดยได้

คะแนนตั้งแต่	10	คะแนนขึ้นไป
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	 	 3.		สามารถลกุเดนิ	เคลือ่นไหวและช่วยเหลอืตนเองได้

	 	 4.		ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้

  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยคร้ังนี้	 ใช้วิธีการวิเคราะห์อ�านาจในการทดสอบ									

(Power	analysis)	 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 

G*	Power	3.1.7	(Faul,	Erdfelder,	Lang,	&	Buchner,	2007)	

ก�าหนดใช้สถิติวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบพอยท์	 ไบซีเรียล 

(Correlation	point	biserial	model)	ในการทดสอบแบบ

สองทาง	 (Two	tails)	 โดยก�าหนดค่าขนาดอิทธิพล	 (Effect	

size)	เท่ากบั	.25	(d	=	.25)	โดยก�าหนดความเชือ่มัน่ทางสถติิ

ที่	 .05	และก�าหนดอ�านาจการทดสอบ	 (Power	of	 test)											

ที่	0.80	ค�านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	120	ราย	

  เครื่องมือในการวิจัย

	 	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ม	ี2	ประเภท	

ดังนี้

	 	 1.	 เครื่องมือที่ใช้คัดกรองกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	แบบ

ประเมินสภาพจิตจุฬา	(Chula	mental	test)

	 	 2.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ประกอบ

ด้วยแบบสัมภาษณ์	จ�านวน	8	ชุด	ได้แก่		

	 	 	 2.1	แบบสมัภาษณ์ข้อมลูส่วนบคุคลของผูสู้งอายุ	

ได้แก่	อายุ	เพศ	ศาสนา	ระดับการศึกษา	ประวัติการหกล้ม

	 	 	 2.2	แบบสมัภาษณ์การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค

หลอดเลือดสมองของ	Shephard	 (2004)	แปลเป็นภาษาไทย					

โดย	นิพาพร	ภิญโญศรี	 (2551)	ประกอบด้วย	1	ข้อค�าถาม							

ทีถ่ามเกีย่วกบัการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคก่อนเข้ามาท�าการ

รกัษา	ลกัษณะของข้อค�าถามเป็นมาตรวดัประมาณค่าเชงิเส้น

ตรงแนวนอน	ความยาว	100	มลิลเิมตร	ผ่านการหาความเทีย่ง

ได้เท่ากบั	.84	ซึง่ผูว้จิยัน�ามาหาค่าความเทีย่ง	ได้ค่าเท่ากบั	.81	

คะแนนรวมของแบบสัมภาษณ์อยู่ระหว่าง	0-100	คะแนน	

คะแนนยิ่งสูง	แสดงว่า	การรับรู้ความรุนแรงของโรคมาก

	 	 	 	 2.3	แบบสัมภาษณ์ความรุนแรงของโรคหลอด

เลอืดสมอง	พฒันาโดยสถาบนัโรคหลอดเลอืดสมอง	(Nation-

al	 Institute	of	Health	Stroke	Scale	 [NIHSS-T])	 ได้รับ

การแปลเป็นภาษาไทยโดย	Nilanont	el	al.	 (2010)	ด้วย							

11	ข้อ	ซึง่ประกอบด้วยค�าถามและการทดสอบเกีย่วกบัระดบั

ความรู้สึกตัว	การมองเห็น	ก�าลังของกล้ามเนื้อแขนและขา					

การพูด	และความสนใจด้านร่างกาย	เป็นต้น	พบว่าค่าความ

เชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน	 (Inter-observer	 reliability)	ทั้ง					

6	คน	ค�านวณจาก	ICC	เท่ากับ	0.99	(0.98,	0.99)	ตามล�าดับ	

ผู้วิจัยน�ามาหาความเที่ยงโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา				

ของครอนบาค	ได้เท่ากบั	.96		คะแนนรวมของแบบสัมภาษณ์

อยูร่ะหว่าง	0-42	คะแนน	คะแนนยิง่สูง	แสดงว่า	ความรนุแรง

ของโรคมาก

	 	 	 2.4		แบบประเมนิดชันบีาร์เธลเอดแีอล	เป็นแบบ

ประเมนิความสามารถในการปฏิบตักิจิวตัรประจ�าวนัของผูส้งู

อายุ	ที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นโดย	 Jitapunkul,	 Kamol-

ratanakul,	 Chandraprasert,	 and	Bunnag.	 (1994)	

ประกอบด้วยข้อค�าถาม	จ�านวน	10	ข้อ	ซึ่งครอบคลุมเรื่อง					

การรับประทานอาหาร	การท�าความสะอาดร่างกาย	เป็นต้น	

พบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	validity)	โดยได้

ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค	 เท่ากับ	 .79	คะแนน							

รวมอยู่ระหว่าง	0-21	คะแนน	(สุทธิชัย	จิตะพันธ์กุล,	2544)	

0-4	คะแนน	หมายถึง	มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมด,	5-8	คะแนน	

หมายถึง	 มีภาวะพึ่งพาส่วนใหญ่,	 9-12	คะแนน	หมายถึง											

มีภาวะพึ่งพาบางส่วน,	12 คะแนนขึ้นไป	หมายถึง	มีภาวะ

พึ่งพาเล็กน้อย,	พิจารณาให้กลับบ้าน

	 	 	 2.5		แบบสัมภาษณ์ภาวะซมึเศร้าในผู้สูงอายไุทย	

เป็นแบบสัมภาษณ์ที่กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมองของไทย	 ได้

รวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา	จิตเวชศาสตร	์

แพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านผู้สูงอายุ	พยาบาลจิตเวช	และนัก

จิตวิทยา	 เพื่อสร้างแบบคัดกรองผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าใน

ชุมชน	 โดยใช้ต้นแบบจากแบบวัดภาวะซึมเศร้า	 (Geriatric	

Depression	Screening	 [GDS])	ของ	Yesavage	et	al.	

(1983)	เป็นการประเมินภาวะความรูส้กึเก่ียวกบัตนเองในช่วง	

1	 สัปดาห์ที่ผ่านมา	ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งหมด	30	ข้อ	

ผ่านการทดสอบความเที่ยง	พบว่า	มีความเที่ยงในเพศหญิง

เท่ากบั	0.94	มคีวามเทีย่งในเพศชายเท่ากบั	0.91	โดยมคีวาม

เที่ยงโดยรวมเท่ากับ	0.93	คะแนนรวมของแบบประเมิน	อยู่

ระหว่าง	0-30	คะแนน	คะแนนยิง่สูง	แสดงว่า	ผูสู้งอายมีุภาวะ

ซึมเศร้ารุนแรง	(อรวรรณ	ลี่ทองอินทร์,	2535)
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	 	 	 2.6		แบบทดสอบการก้าวเดินและการทรงตัว	ที่

พัฒนาโดย	Podsiadlo	and	Richardson	(1991)	และฉบับ

ภาษาไทยทีแ่ปลโดย	สมนกึ	กลุสถติพร	(2549)	ต่อมา	Piphat-

vanitcha	(2006)		ได้ดดัแปลงแบบทดสอบการทรงตวั	พบว่า

มคีวามเชือ่มัน่ภายใน	(Intra-class	correlation	coefficient,	

ICC)	เท่ากับ	.99	(Podsiadlo	&	Richardson,	1991)	และ

ความเชือ่มัน่ระหว่างผูท้ดสอบเท่ากบั	1	เกณฑ์การประเมนิผล	

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั	10	วนิาท	ีหมายถงึ	ความสามารถในการ

ทรงตัวดีมากกว่า	10	วินาทีถึง	20	วินาที	หมายถึง	ความ

สามารถในการทรงตัวปานกลาง	มากกว่าหรือเท่ากับ	 20	

วินาที	หมายถึง	ความสามารถในการทรงตัวต�่า	(Piphatvan-

itcha,	2006)

	 	 	 2.7	 	แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตของแคนทริล	

(Cantril,	1965)	 เป็นการประเมินตนเอง	 มีจ�านวน	10	ขั้น

บันไดในแนวตั้ง	 วัดแบบลิเกิทสเกล	 โดยให้บุคคลประเมิน

ตนเองว่าคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด	(Cantril,	1965	Cited	

in	Deaton	&	Arora,	2009)	ส�าหรับในประเทศไทย	นัยนา	

พิพัฒน์วณิชชา	(2535)	ได้หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	โดย

วิธีการแบ่งครึ่ง	ได้ค่าเท่ากับ	0.94	ซึ่งผู้วิจัยน�ามาหาค่าความ

เที่ยงได้ค่าเท่ากับ	 .84	คะแนนรวมของแบบสัมภาษณ์อยู่

ระหว่าง	4-40	คะแนน	คะแนนยิ่งสูงแสดงว่า	คุณภาพชีวิต				

อยู่ในระดับดี	(นัยนา	พิพัฒน์วณิชชา,	2535)

	 	 		 2.8		แบบสมัภาษณ์ความกลวัการหกล้ม	เป็นแบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณ์ความกลัวการ

หกล้ม	 เวอร์ช่ันสวีดิส	 (Falls	 Efficacy	Scale,	 Swedish	

version	[FES-S])	ของ	Hellstrom	and	Lindmark	(1999)	

ร่วมกับแบบประเมินอาการกลัวหกล้มในผู้สูงอายุไทยของ 

ลัดดา	เถียมวงศ์	 (2554)	ที่แปลมาจากแบบสัมภาษณ์อาการ

กลัวหกล้มฉบับนานาชาติ	 (Falls	 Efficacy	Scale	 Inter-						

national	[FES-I])	(Prevention	of	Falls	Network	Europe	

[ProFaNE],	 2006)	 ผ่านการหาความเท่ียงโดยใช้วิธีหา											

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	ได้เท่ากับ	 .83	ลักษณะ

ข้อค�าถามประกอบด้วย	ค�าถามเก่ียวกับระดับความกลัวการ

หกล้มเมื่อผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	

จ�านวน		16	กจิกรรม	ลกัษณะค�าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า	4	 ระดับ	คะแนนอยู่ระหว่าง	16-64	คะแนน	คะแนน 

16-31	คะแนน	แสดงว่า	 ไม่กลัวการหกล้ม,	คะแนน	32-48	

คะแนน	แสดงว่า	กลัวการหกล้มน้อยถึงปานกลาง,	คะแนน	

49-64	คะแนน	แสดงว่า	กลัวการหกล้มมาก

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 	 1.		ขั้นเตรียมการ	ในการวิจัยครั้งนี้	มีผู้ช่วยวิจัย	เป็น

พยาบาลวิชาชีพ	จ�านวน	1	คน	หลังจากนั้น	ผู้วิจัยน�าหนังสือ

จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 เสนอ 

ผูอ้�านวยการ	โรงพยาบาลระยอง	และโรงพยาบาลพระปกเกล้า	

เพื่อขออนุญาตเข้าท�าการเก็บข้อมูล	 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว	 

ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก	เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์	

รายละเอียดการวิจัย	และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

	 	 2.		ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัหรอืผูช่้วย

วจิยั	ส�ารวจรายชือ่ผูป่้วยทีม่ารบัการตรวจรกัษาท่ีแผนกผูป่้วย

นอก	คลินิกอายุรกรรมก่อนวันตรวจกับเจ้าหน้าที่พยาบาล

ประจ�าแผนก	ผู้วิจัยเขียนรายชื่อของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองทั้งหมดใส่ในกล่อง	ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย									

โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน	 จนครบจ�านวนที่ก�าหนด						

เม่ือกลุ่มตัวอย่างมาถึงแผนกผู้ป่วยนอก	 ผู้วิจัยแนะน�าตัวกับ

กลุ่มตัวอย่าง	 ชี้แจงวัตถุประสงค์	 ประโยชน์ของการวิจัย						

การพทิกัษ์สทิธขิองกลุม่ตวัอย่าง	และขออนญุาตเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 ในรายที่ยินดีให้ความร่วมมือ	 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง							

ลงนามในใบยินยอม	และผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์	

  การพทิกัษส์ทิธกิลุม่ตวัอยา่ง

	 	 โครงร่างการวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก													

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวิทยาลัยบูรพา	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย												

โรงพยาบาลระยอง	และโรงพยาบาลพระปกเกล้า	 จากนั้น								

ผู้วิจัยท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามล�าดับขั้นตอนท่ีก�าหนดไว	้

โดยก�าหนดให้ผู้ช่วยวิจัยท�าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่	 ดูแล							

ความปลอดภัย	 ในการทดสอบการทรงตัวของผู้สูงอายุ	ส่วน				

ผูว้จิยัเป็นผูด้�าเนนิการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างทีแ่ผนกผูป่้วยนอก 

คลนิกิอายรุกรรม	ของโรงพยาบาลทัง้	2	แห่ง	โดยวธิกีารสร้าง

สัมพันธภาพ	แนะน�าตัว	ขออนุญาตผู้สูงอายุในการสัมภาษณ์	

ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	และให้ลงนามยินยอมเข้าร่วม					
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การวิจัยเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ก่อนท�าการสัมภาษณ์	เมื่อได้

รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยจึงท�าการสัมภาษณ์

  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 1.	 ข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วย	วเิคราะห์โดยการแจกแจง

ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน

	 	 2.	 วเิคราะห์ระดบัของความกลวัการหกล้ม	โดยการ

แจกแจงความถี่	และร้อยละ

	 	 3.	 วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและ

ตวัแปรตามดงันี	้เพศ	และประวัตกิารหกล้ม	กบัความกลวัการ

หกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	โดยใช้สัมประสิทธิ	์

สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล	การรับรู้ความรุนแรงของโรค

หลอดเลอืดสมอง	ความรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง	ภาวะ

ซมึเศร้า	การทรงตวั	ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	

และคุณภาพชีวิตกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมอง	 โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน	

(บุญใจ	ศรีสถิตย์นรากูร,	2550)	

ผลการวิจัย 

	 	 1.		 ข้อมูลส่วนบุคคล	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	59.2)	 มีอายุอยู่ระหว่าง	60-74	ป	ี 

(ร้อยละ	79.2)	นบัถอืศาสนาพทุธ	(ร้อยละ	99.2)	จบการศกึษา

ระดบัประถมศกึษา	(ร้อยละ	51.7)	มกีารรบัรูค้วามรนุแรงของ

โรคมาก	 (ร้อยละ	95.8)	 มีความรุนแรงของโรคหลอดเลือด

สมองเล็กน้อย	(ร้อยละ	85)	มีความสามารถในการทรงตัวใน

ระดับต�า่	(ร้อยละ	48.3)	ส่วนใหญ่ไม่มปีระวตักิารหกล้มในรอบ	

1	ปีท่ีผ่านมาหลงัจากเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง	(ร้อยละ	73.3)	

และจ�านวนการหกล้มที่พบมากท่ีสุดคือ	 หกล้ม	 1	 คร้ัง	 

(ร้อยละ	25)	รองลงมาคือหกล้มมากกว่า	1	ครั้ง	(ร้อยละ	1.7)	

มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง	 (ร้อยละ	70.8)	ส่วนใหญ่มี

ภาวะพึ่งพาเล็กน้อย	(ร้อยละ	65.8)	และมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับปานกลาง	(ร้อยละ	56.7)

	 	 2.		 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความกลัวการหกล้ม 

(ร้อยละ	91.7)	โดยมคีวามกลัวการหกล้มอยูใ่นระดบัมาก	(ร้อยละ	

54.2)	 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างกลัวการหกล้มมากที่สุดคือ									

ขึ้นและลงบนทางลาดชัน									

( X =	3.56,	SD	=	0.63)	 รองลงมาคือ	ขึ้นและลงบันได 

( X =	3.52,	SD	=	0.65)

	 	 3.		เพศหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง		

(r
pb
	=	.404,	p	=	.000	)	การทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบ						

ในระดับต�่า	(r
s
	=	-.276,	p	=	.002)	กับความกลัวการหกล้ม

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.01	ส่วนการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า	 (r
s
	=	 .212,	p	=	 .020)	

ความรนุแรงของโรคหลอดเลือดสมองมคีวามสัมพนัธ์ทางบวก

ในระดับต�่า	 (r
s
	=	 .212,	p	=	 .020)	ภาวะซึมเศร้ามีความ

สัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า	 (r
s
	=	 .200,	p	=	 .028)	ความ

สามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันมีความสัมพันธ์ทางลบใน

ระดับต�่า	(r
s
	=	-.183,	p	=	.046)	กับความกลัวการหกล้มของ

ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	ส่วนประวัตกิารหกล้มและคณุภาพชวีติ	ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง 

ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่	1	และ	2	

ตารางที่ 1	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล	ระหว่าง	 เพศ	ประวัติการหกล้มกับความกลัวการหกล้ม	ของผู้สูงอาย	ุ										

โรคหลอดเลือดสมอง	(n	=	120)

            ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rpb) p-value

													เพศ .404*		 .000

													ประวัติการหกล้ม -	.160	 .156

*	p <	.01	(2-tailed)
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อภิปรายผลการวิจัย 

	 	 1.	 ผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลุ ่มตัวอย่าง								

ส่วนใหญ่มีความกลัวการหกล้ม	 (ร้อยละ	91.7)	ระดับมาก						

(ร้อยละ	54.2)	กจิกรรมทีก่ลุม่ตวัอย่างกลวัการหกล้มมากทีส่ดุคอื	

ขึ้นและลงบนทางลาดชัน	( X =	3.56,	SD	=	0.63)	รองลงมา 

คือ	ขึ้นและลงบันได	( X =	3.52,	SD	=	0.65)

	 	 2.	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	ได้แก่																																																								

  เพศ

	 	 จากผลการวิจยั	พบว่า	เพศหญงิ	มคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกในระดับปานกลางกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	

กล่าวคือ	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเพศหญิงมีความกลัว

การหกล้มมากกว่าผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเพศชาย	

เนื่องจากบทบาททางสังคมที่เพศหญิงสามารถแสดงออกทาง

ด้านอารมณ์ในด้านต่าง	ๆ 	ได้มากกว่าเพศชาย	เช่น	ความกลัว	

ความอ่อนแอ	ส่วนเพศชายมีการคาดหวังและบทบาททาง

สังคมสูงในเรื่องของการแสดงออก	จึงแสดงอารมณ์ออกมา						

ได้น้อย	(สรุางค์	โค้วตระกูล,	2553)	ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษา

ในต่างประเทศ	ที่พบว่า	 ผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง										

เพศหญงิมคีวามกลวัการหกล้มมากกว่าเพศชาย	(Andersson	

et	al.,	2008;	Kim	et	al.,	2012)

  การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง

	 	 จากผลการวจิยั	พบว่า	การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค

หลอดเลือดสมอง	มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกในระดับต�า่กับความ

กลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	กล่าวคือ	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองสูง	มี

ความกลัวการหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองท่ี

มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองต�่า	เนื่องจาก

การรับรู ้ความรุนแรงของโรค	 เป็นความรู้สึก	 ความเข้าใจ						

เกี่ยวกับภาวะเจ็บป่วยของตนเอง	ว่าอาการที่เกิดขึ้นส่งผลให้

เกดิอนัตรายต่อชวีติ	ผูส้งูอายทุีม่กีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรค

หลอดเลอืดสมองสงู	ส่งผลให้ไม่มคีวามเชือ่ม่ันในความสามารถ

ของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ	หรือหลีกเลี่ยงในการ

ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	มากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า	

การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมองมคีวามสมัพนัธ์

กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rs) p-value

การทรงตัว -.276**  	.002

การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง 	.212* .020

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง 	.212* .020

ภาวะซึมเศร้า 	.200* .028

ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน 	-.183* .046

คุณภาพชีวิต .070 	.449

*	p	<	.05	(2-tailed)

**	p	<	.01	(2-tailed)

ตารางที่ 2	ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมนระหว่าง	การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง	ความรุนแรงของโรค

หลอดเลอืดสมอง	การทรงตวั	ภาวะซมึเศร้า	ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	และคุณภาพชีวติ	กบัความกลัว

การหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	(n	=	120)
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(Andersson	 et	 al. ,	 2008;	 Ricci	 et	 al. ,	 2015;																						

Visschedijk	et	al.,	2015)

  ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง

	 	 จากผลการวิจัย	พบว่า	ความรุนแรงของโรคหลอด

เลอืดสมอง	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต�า่	กบัความกลวั

การหกล้มของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง	อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	กล่าวคือ	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มีความรุนแรงของโรคมาก	 มีความกลัวการหกล้มมากกว่า 

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีความรุนแรงของโรคน้อย	

เนื่องจากระดับความรุนแรงของความบกพร่องของระบบ

ประสาท	จะขึน้อยูก่บัต�าแหน่งหรอืพยาธสิภาพของโรค	ซึง่จะ

มผีลต่อการฟ้ืนหายของโรค	การทีผู่ป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

มรีะดับความรนุแรงของโรคเลก็น้อยจนถงึข้ันรนุแรง	จะท�าให้

ผูป่้วยขาดความมัน่ใจในการท�ากิจกรรมหรอืพยายามหลกีเลีย่ง 

มากขึ้น	 และมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดขึ้น	 เช่น	

ความพกิาร	ท�าให้เกดิความทกุข์ทรมาน	ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย

มากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า	ความรุนแรงของ

โรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม

ของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง	(Andersson	et	al.,	2008;	

Ricci	et	al.,	2015)

  การทรงตัว 

	 	 จากผลการวิจัย	พบว่า	การทรงตัวมีความสัมพันธ์

ทางลบในระดับต�่ากับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลอืดสมอง	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	ซึง่เป็น 

ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้	 กล่าวคือ	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองที่มีการทรงตัวไม่ดี	มีความกลัวการหกล้มมากกว่าผู้สูงอาย ุ

โรคหลอดเลือดสมองที่มีการทรงตัวดี	 เนื่องจากผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท								

การสัง่การ	(Manaf	et	al.,	2012)	ส่งผลให้มกีารสญูเสยีก�าลงั

ของกล้ามเนื้อ	กล้ามเน้ืออ่อนแรง	กล้ามเน้ือจะมีอาการเกร็ง

มากขึ้น	 โดยอาการจะเกิดตรงข้ามกับพยาธิสภาพของโรค	

ท�าให้การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งสองด้านไม่สัมพันธ์กัน	

ก้าวขาล�าบาก	 เดินเซ	หรือถ้าเป็นในระยะเวลาที่ยาวนาน							

อาจเกิดอาการข้อติดแข็งหรือเกิดความพิการได้	 (กมลทิพย	์

หาญผดุงกิจ,	2547;	กฤษณา	พิรเวช,	2552)	ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษา	ที่พบว่า	การทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความกลวัการหกล้ม	(Rosen	et	al.,	

2005;	Schmit	et	al.,	2007)

  ภาวะซึมเศร้า

	 	 จากผลการวิจยั	พบว่า	ภาวะซึมเศร้ามคีวามสัมพนัธ์

ทางบวกในระดับต�่ากับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมอง	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.01	กล่าว

คอื	ผูส้งูอายโุรคหลอดเลือดสมองทีม่ภีาวะซมึเศร้ามากจะกลวั

การหกล้ม	ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าน้อยจะกลัวการ

หกล้มน้อยหรือไม่กลัวการหกล้ม	ผลการศึกษานี้	 สามารถ

อธบิายตามทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองว่า	สภาวะ

ทางอารมณ์นั้นมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของบุคคล	ถ้า

บคุคลมอีารมณ์ทางด้านบวก	เช่น	ความสขุ	ความพงึพอใจ	จะ

ส่งผลให้บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น	 ใน

ทางตรงกบัข้าม	ถ้าบคุคลมอีารมณ์ทางด้านลบ	เช่น	เศร้า	หดหู่	

หมดหวัง	จะท�าให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถในตนเองต�่า	

(Bandura,	1997)	ดังนั้น	 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มี

ภาวะซึมเศร้ามากจะกลัวการหกล้ม	 เพราะคิดว่าตนเองไม่มี

ความสามารถที่จะท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ได้	ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาที่พบว่า	ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับความกลัวการ

หกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 (Schmit	et	al.,	

2009;	Schmit	et	al.,	2011;	Kim	et	al.,	2012)

  ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน 

	 	 จากผลการวิจัย	พบว่า	 ความสามารถในการท�า

กิจวัตรประจ�าวัน	 มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ากับ							

ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 กล่าวคือ	 ผู ้สูงอายุโรค							

หลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพามากจะกลัวการหกล้มมาก	

ส่วนผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพาเล็กน้อยจะ

กลัวการหกล้มน้อยหรือไม่กลัวการหกล้ม	ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก	

พยาธิสภาพของโรค	ท�าให้การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งสอง

ด้านไม่สัมพันธ์กัน	ก้าวขาล�าบาก	เดินเซ	ไม่สามารถควบคุม

การทรงตวัหรือการเคลือ่นไหวได้	หรอืท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ด้วย

ความยากล�าบาก	รวมทั้งมีความพิการร่วมด้วย	 (กมลทิพย	์			

หาญผดุงกิจ,	2547;	นิพนธ์	พวงวรินทร์,	2544)	ท�าให้เกิด

ความกลัวการหกล้ม	สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า	ความ

สามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	มคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบั
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ความกลัวการหกล้มของผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง								

(Murphy	et	 al.,	 2002;	 Schmid	&	Rittman,	 2007;										

Visschedijk	et	al.,	2015)	

	 	 3.	ปัจจยัทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความกลวัการหกล้ม

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

  ประวัติการหกล้ม

	 	 จากผลการวิจัย	พบว่า	ประวัติการหกล้มไม่มีความ

สัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	กล่าวคือ	ระดับ

ความกลัวการหกล้มไม่สัมพันธ์กับประวัติการหกล้ม	สามารถ

อธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนได้ดังนี้	 การ

รับรูค้วามสามารถของตนเองเกิดจากแหล่งข้อมลู	ซ่ึงเชือ่มโยง

มาจากประสบการณ์ของบุคคลอื่น	การได้เห็นตัวแบบหรือ

พฤตกิรรมทีค่ล้ายคลงึกบัตนเองทีไ่ม่ประสบความส�าเรจ็	ท�าให้

บคุคลมคีวามพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งกระท�าพฤตกิรรมนัน้	เช่น	

เห็นบุคคลที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเหมือนตนเองหกล้ม	ได้

รบัอนัตรายทีร่นุแรง	เช่น	มอีาการบาดเจบ็ทีศ่รีษะ	กระดกูหกั	

ท�าให้มีการก�าจัดการเคลื่อนไหว	 มีภาวะพึ่งพาผู้อ่ืนมากขึ้น	

จากการเห็นประสบการณ์การหกล้มของบคุคลอืน่	ท�าให้ผูส้งูอายุ

โรคหลอดเลือดสมองกลัวการหกล้ม	แม้ไม่เคยหกล้มผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองก็มีภาวะกลัวการหกล้มในระดับสูง	จาก

การศึกษาในต่างประเทศพบได้ทั้งผู้สูงอายุท่ีเคยหกล้มและ						

ไม่เคยหกล้มมาก่อน	ร้อยละ	29-92	จะพบในผู้สูงอายุที่เคย

หกล้มมาก่อน	และร้อยละ	12-65	จะพบในผู้สูงอายุที่ไม่เคย

หกล้มมาก่อน	(Tinetti	et	al.,	1990;	Chandler	et	al.,	1996	

อ้างใน	 Schmid	 &	 Rittman,	 2007)	 ซ่ึงสอดคล้องกับ											

การศึกษาของ	Andersson	et	al.	(2008)	และ	Kim	et	al.	

(2012)	 ที่พบว ่า	 ผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่ ไม ่มี

ประวัติการหกล้มมาก่อนมีความกลัวการหกล้มเช่นเดียวกัน	

  คุณภาพชีวิต 

	 	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 คุณภาพชีวิตไม่มีความ

สัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	กล่าวคือ	ความ

กลัวการหกล้มของผู้สูงอายโุรคหลอดเลือดสมองไม่สัมพนัธ์กบั

คณุภาพชวีติ	เนือ่งมาจากคณุภาพชวีติเป็นการรบัรูด้้วยตนเอง

โดยแสดงออกในรปูของความพงึพอใจในชวีติ	และความสขุใน

ชีวิต	 โดยขึ้นอยู่กับสังคมและบริบทที่เป็นอยู่	 และมีความ

สัมพันธ์กับเป้าหมายที่คาดหวังไว้	(Sturm	et	al.,	2004)	ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ	Kim	et	 al.	 (2012)	และ	

Schmit	et	al.	(2011)	ที่พบว่า	คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์

ทางลบกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมอง	ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นการศึกษาในผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมองทีม่รีะยะเวลาในการด�าเนนิโรคอยูใ่นช่วงระยะ	3-6	

เดอืน	ซึง่มคีวามเครยีด	มคีวามรนุแรงของโรคสงู	ยงัอยูใ่นช่วง

การฟื้นฟู	ยังไม่สามารถปรับตัวได้	ท�าให้เกิดความกลัวการ

หกล้ม	ซึ่งผู้ป่วยของผู้วิจัยส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองรายเก่า	 ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู ่ในระดับ								

ปานกลาง	และระยะเวลาในการด�าเนินโรคส่วนมากจะอยู่ใน

ช่วงระยะเวลา	5-6	ปี	 ซ่ึงสามารถปรับตัวได้	 จึงไม่กลัวการ

หกล้ม	และมกีารใช้เครือ่งมอืประเมนิคณุภาพชวีติทีแ่ตกต่างกนั	

  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 พยาบาลและบคุลากรสุขภาพด้านอืน่	ๆ 	สามารถน�า

ผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในการหาปัจจัยท�านาย	 และ

พัฒนาแนวปฏิบัติหรือโปรแกรมลดความกลัวการหกล้มของ 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	รวมถึงการจดัระบบการดแูลผูป่้วย

โรคหลอดเลือดสมอง	เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติ

กจิวตัรประจ�าวนั	เพือ่ให้ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองสามารถ

ดูแลตนเองได้ตามศักยภาพที่ เหมาะสม	 ป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนของความกลัวการหกล้ม	และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองมีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป
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