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The Thai Red Cross Fall Risk Assessment and Prevention (TRC-FRAP) Guidelines 
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ABSTRACT

Objectives: Primary objective was to reduce the incidence and 
serious complications of fall at theThai Red Cross Rehabilita-
tion Center. Secondary objective was to assess satisfaction and 
problem of using the Thai Red Cross fall risk assessment and 
prevention (TRC-FRAP) guidelines.
Study design: A prospective cohort study.
Setting: The Thai Red Cross Rehabilitation Center.
Subjects: Patients aged at least 18 years old admitted for re-
habilitation.
Methods: The risk of falls of 282 inpatients was assessed 
within 24 hours after admission and each patient received fall 
prevention program according to their risks: low, moderate or 
high following the guideline of TRC-FRAP.  The incidence of fall, 
details of fall (cause, time, and place) and severity of injury were 
collected. The multivariate analysis was carried out using logistic 
regression to evaluate the risk factors of fall. Satisfaction of using 
the TRC-FRAP was evaluated by nurses at the end of the study. 
Results: Ten patients (3.5%) fell buthad no serious injuries. The 
fall rate was 1.3 per 1000 occupied bed days. The factor that has 
signifi cantly associated with fall in the multivariable analysis was 
younger age (p=0.032, 95%CI=0.934-0.997). In addition, 80% 
of falls occurred during daytime, 40% at bedside and 30% while 
transferring. 
Conclusion: After implementation of the TRC-FRAP guideline, 
the incidence of falls during inpatient rehabilitation was 3.5% with 
a fall rate of 1.3 per 1000 occupied bed days. Attention should be 
at younger patients and during transfer. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาการใชแบบประเมินความเส่ียงและแนวทาง
การปองกันการหกลมของศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย (TRC-
FRAP) เพ่ือลดอุบัติการณและความรุนแรงจากการหกลมท่ีเกิดกับผูปวย
ใน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใช TRC-FRAP 
รูปแบบการวิจัย:  การวิจัยในเชิงพรรณาและวิเคราะห
สถานท่ีทําการวิจัย: ศูนยเวชศาสตรฟนฟูสภากาชาดไทย
กลุมประชากร:   ผูปวยในอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ที่เขารับการฟนฟู
สมรรถภาพต้ังแตเดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560
วิธีการศึกษา: ผูปวยใน 282 ราย ไดรับการประเมินความเส่ียงเม่ือแรกรับ
ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยพยาบาลประจําหอผูปวย และปฏิบัติตามแนวทาง
การปองกันการหกลมตามระดับความเส่ียงท่ีระบุใน TRC-FRAP ติดตาม
อุบัติการณการหกลม สาเหตุ เวลา สถานท่ีรวมท้ังภาวะแทรกซอนท่ีเกิด
ข้ึน ใชสถิติการวิเคราะหพหุตัวแปรเพ่ือหาปจจัยท่ีสัมพันธกับการหกลม
ประเมินความพึงพอใจตอการใช TRC-FRAP โดยพยาบาลเม่ือส้ินสุดการวิจัย 
ผลการศึกษา: อุบัติการณการพลัดตกหกลม 10 ราย คิดเปนรอยละ 
3.5 โดยมีอัตราการพลัดตกหกลมเทากับ 1.3 ตอ 1,000 วันนอน แต
ไมพบการบาดเจ็บรุนแรง พบวาอายุนอยเปนปจจัยที่สัมพันธกับการ
พลัดตกหกลมที่เพิ่มขึ้น (p=0.032, 95%CI=0.934-0.997) โดยรอย
ละ 80 เกิดการพลัดตกหกลมเกิดชวงกลางวันรอยละ 40 เกิดบริเวณ
ขางเตียง และรอยละ 30 เกิดขณะเคลื่อนยายตัว
สรุป:  หลังจากใชแบบประเมินความเส่ียงและแนวทางการปองกันการ
หกลมของศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทยอุบัติการณการหกลม
เทากับรอยละ 3.5 และอัตราการพลัดตกหกลมเทากับ 1.3 ตอ 1,000 
วันนอน ทั้งนี้ ควรตองเฝาระวังการหกลมที่มักเกิดกับผูปวยอายุนอย
และขณะเคลื่อนยายตัว

คําสําคัญ: หกลม, อุบัติการณ, การประเมินความเส่ียง, ผูปวยใน, การ
ปองกัน

ASEAN J Rehabil Med. 2019; 29(1): 14-20.

Correspondence to: Kwanyupa Sukonthamarn, MD.; Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 
Bangkok 10330, Thailand; E-mail: Kwanyupa@gmail.com

Received:  11 November 2018 Revised: 13 December 2018 Accepted: 5 March 2019

Original Articles / นิพนธตนฉบับ   



ASEAN J Rehabil Med 2019; 29(1)-15-

บทนํา

การหกลมเปนความทาทายที่สําคัญในการดูแลดานความ

ปลอดภัยของผูปวยในสถานบริการสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรง

พยาบาล  โดยพบวาอุบัติการณการเกิดพลัดตกหกลมมีความแตกตาง

ไปตามประเภทโรงพยาบาลและขนาดประชากรผูปวยที่เขารับการ

รักษาโดยคาประมานการพบวาอัตราการหกลม 3 ถึง 13 ตอ 1,000 

วันนอน(1, 2)  สถานบริการท่ีมีอัตราการหกลมสูงไดแก สถานบริการดาน

ผูสูงอายุ (elderly care) แผนกระบบประสาท (neurology unit) และ

แผนกเวชศาสตรฟนฟู (rehabilitation units)(3) รอยละ 30-50 ของ

ผูปวยหกลมไดรับบาดเจ็บเล็กนอยเชนฟกชําหรือมีบาดแผลท่ีผิวหนัง 

รอยละ 10-15 ของผูปวยหกลมไดรับบาดเจ็บรุนแรง เชน กระดูกหัก 

และสมองไดรับบาดเจ็บ โดยรอยละ 1-2 ของผูปวยหกลมพบกระดูก

สะโพกหัก(1, 3-5) นอกจากน้ียังนํามาสูความปวด ความแข็งแรงของกลาม-

เนื้อลดลง ภาวะซึมเศราวิตกกังวลการขาดความม่ันใจในตัวเอง สงผล

ใหจํากัดกิจกรรมที่ทํา ไมเขารวมกิจกรรมทางสังคม การใหการรักษา

ทางเวชศาสตรฟนฟูทําไดยากลําบากขึ้น  และเกิดเปนภาวะพึ่งพาไม

สามารถชวยเหลือตัวเองได ที่นํามาสูจํานวนวันนอนเพ่ิมมากขึ้น คาใช

จายในการรักษาพยาบาลและการใชทรัพยากรสูงขึ้น อีกทั้งทําใหอัตรา

การปวยและอัตราการตายสูง(1-5)

ศูนยเวชศาสตรฟนฟูสภากาชาดไทย เปนสถานพยาบาลท่ีใหบริการ

แบบผูปวยในเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูปวยที่มีความพิการดานรางกาย

เชนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ผูปวยแขนขา

ขาด รวมถึงผูปวยเด็กที่มีปญหาพัฒนาการชาทั้งดานรางกายและสติ

ปญญา เปนตน  ปจจุบันศูนยฯ สามารถรับผูปวยในไดสูงสุด 80 ราย 

ปญหาหกลมของผูปวยในศูนยฯ นับเปนปญหาที่สําคัญ จากการเก็บ

ขอมูลในปงบประมาณ 2556-2558 พบวามีอุบัติการณการหกลมรอยละ 

6  รอยละ 3.3 และ รอยละ 4.67 ตามลําดับ ซึ่งสวนมากไมพบภาวะ

แทรกซอนที่รุนแรง มีเพียงรอยละ 6 ที่เกิดกระดูกหัก และสมองได

รับบาดเจ็บทางผูวิจัยจึงทํางานวิจัยน้ีขึ้นเพื่อศึกษาผลของการใชแบบ

ประเมินความเส่ียงและแนวทางการปองกันการหกลมของศูนยฯ หรือ

ที่เรียกวา “TRC-FRAP, Thai Red Cross Fall Risk Assessment and 

Prevention” เพื่อลดอุบัติการณการหกลมและบาดเจ็บในศูนยฯ โดย 

TRC-FRAP ประกอบดวยแบบประเมินความเสี่ยง และแนวทางการ

ปองกันการหกลมโดยไดเลือกใช Queensland Fall Risk Assessment 

Tool (QFRAT) ฉบับแปลภาษาไทย โดยสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ เปน

แบบประเมินความเสี่ยงตอการหกลม เนื่องจากมีองคประกอบที่ใช

ประเมินความเส่ียงครอบคลุมเหมาะสมกับบริบทของศูนยฯ(6, 7) สวน

แนวทางการปองกันการหกลมในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาจากสถาบันโจ 

แอนนาบริกส เครือรัฐออสเตรเลีย รับรองงานวิจัยซึ่งเปนการทบทวน

อยางเปนระบบ (systematic review)(6) และ NICE clinical guide-

line (ค.ศ. 2013)  ของสหราชอาณาจักร ซึ่งไดรวบรวมหลักฐานและ

คําแนะนําการประเมิน และการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ รวมถึง

การปองกันการหกลมในผูปวยในที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล(8) 

แลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในการนํามาปฏิบัติจริงที่ศูนยฯ ซึ่งมี

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สถานท่ีและทรัพยากร ดังน้ัน การวิจัย

ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักคือศึกษาวาการใช TRC-FRAP เพื่อลด

อุบัติการณและความรุนแรงในการหกลมของผูปวยในของศูนยฯ และ

วัตถุประสงครองคือเพื่อประเมินความพึงพอใจของพยาบาลตอการใช 

TRC-FRAP

วิธีการศึกษา

นิยามศัพทเฉพาะ

ความหมายของการลมจากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการ

หกลมในโรงพยาบาลไดมีผูศึกษาและใหความหมายไวใกลเคียงกัน

วาการหกลม หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอนและ

เกิดขึ้นอยางทันทีทันใดโดยไมสามารถควบคุมไดทําใหรางกายทรุดลง

นั่งหรือนอนกับพ้ืนในระดับเดียวกันหรือตกลงไปสูระดับที่ต่ํากวาโดย

อาจปะทะกับสิ่งของตาง ๆ กอนหรือหลังการสัมผัสพื้นได(9, 10)

กลุมประชากร

ผูปวยในที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฯ ตั้งแตเดือน มิถุนายน 2559 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2560

เกณฑคัดเขา ไดแก มีอายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป และยินยอม

เขารวมงานวิจัยตลอดระยะเวลาท่ีกําหนด

เกณฑคัดออก ไดแก ผูที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฯ แบบday care

การคํานวณขนาดตัวอยาง

สูตรคํานวณขนาดตัวอยางที่เหมาะสมคือ one population โดย

กําหนดคามาตรฐานตามตาราง Z เทากับ 1.96 เม่ือกําหนดระดับนัย

สําคัญที่รอยละ 5 และกําหนดอํานาจการทดสอบ (1-β) เทากับรอยละ 

90 ใหคาความแปรปรวนรอยละ 3 ดังการคํานวณขนาดตัวอยางพบ

วาการศึกษาคร้ังนี้ใชขนาดตัวอยางไมนอยกวา 203 ราย

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

แบบประเมินความเสี่ยงการหกลมและแนวทางการปองกันการ

หกลมตาม TRC-FRAP ประกอบดวย

1. แบบประเมินความเส่ียงตอการหกลม (fall risk assessment 

tool, FRAT) ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ 

2551(11) ซึ่งมีปจจัยที่ประเมิน 11 หัวขอ  คือ วันนอนนับจากแรกเขา 

อายุ ประวัติการหกลม การทรงตัว การรับรู สภาพรางกายทั่วไป การ

มองเห็น การพูด การใชยา ภาวะโรคเรื้อรัง และไมสามารถควบคุมการ

ขับถายปสสาวะ โดยมีเกณฑใหคะแนนและจําแนกความเส่ียง ดังน้ี 

คะแนน 0-10 มีความเส่ียงตํ่า คะแนน 11-20 มีความเส่ียงปานกลาง และ

คะแนน 21-33 มีความเส่ียงสูง โดยผูวิจัยไดจัดทําคําอธิบายแนวทาง

ในการประเมินเพื่อใหผูประเมินใชการประเมินในแนวทางเดียวกัน 

2. คูมือการปฏิบัติการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการหกลม 

อางอิงจากสถาบันโจ แอนนาบริกส เครือรัฐออสเตรเลีย(6) และ NICE 

clinical guideline (ค.ศ. 2013)(8) แลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมใน

การนํามาปฏิบัติจริงที่ศูนยฯ ซึ่งแนวทางการดูแลผูปวยแตละระดับมี

รายละเอียด ดังนี้

 • ผูที่มีความเส่ียงตอการหกลมตํ่า ผูปวยและญาติไดรับขอมูล

เกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ในหอผูปวย การใชเตียง รวมท้ังสิ่งอํานวยความ
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สะดวกและวิธีการขอความชวยเหลือ การสวมใสรองเทาที่เหมาะสม 

ในกรณีที่ผูปวยจําเปนตองใชแวนสายตาหรือเครื่องชวยการไดยิน 

ตรวจสอบวามีการใชหรือไม   

 • ผูที่มีความเส่ียงตอการหกลมปานกลาง เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

งานทุกคนรับทราบความเส่ียง ผูปวยและญาติไดรับคําแนะนําเชนเดียว

กับระดับความเส่ียงตํ่า และคําแนะนําเพ่ิมเติมคือการเปล่ียนอิริยาบถ

และการสังเกตอาการระหวางเปลี่ยนทา กรณีที่เกิดอาการหนามืด

เวียนศีรษะใหนั่งพักหรือนอนพักทันที เพื่อปองกันการหกลมและตก

เตียง หากผูปวยไดรับยาที่อาจมีผลตอการหกลม ผูปวยและญาติจะได

รับการอธิบายผลจากการใชยา และพยาบาลวิชาชีพจะประเมินอาการ

ของผูปวยเปนระยะ ประเมินตามแนวทางการเฝาระวังกอนเคล่ือนยาย

ผูปวย และบันทึกผลทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลรวม

ทั้งการสงตอขอมูลระหวางเวร

 • ผูที่มีความเส่ียงตอการหกลมสูง หัวหนาเวรสรุปยอดผูปวย

ท่ีมีความเส่ียงสูงท้ังหมดและบันทึกในใบรายงานยอดประจําเวรและ

นําสัญลักษณหกลม  (fall) ตัวหนังสือสีแดง มาติดบริเวณหนาปายผูปวย

ที่ตําแหนงดานบนขวามือเพื่อแสดงใหทีมผูดูแลสหสาขาวิชาชีพทราบ

วาผูปวยมีความเสี่ยงสูง ผูปวยและญาติจะไดรับทราบแนวทางการ

ปฏิบัติกรณีความเสี่ยงปานกลาง รวมกับแนวทางปฏิบัติตอไปนี้ ไดแก 

การแนะนําซํ้า ๆ เรื่องสิ่งแวดลอม เวลา บุคคล และสถานท่ี รวมทั้งการ

ใชกริ่ง(12, 13)  การใชเหล็กก้ันเตียง และแนะนําญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว 

และการเพ่ิมความระมัดระวังกรณีไดรับยาท่ีมีผลตอการเพ่ิมความ

เสี่ยง เชน ยานอนหลับ ยากันชัก ยารักษาโรคความดันเลือด รวมท้ัง

การพิจารณาใหญาติเฝาตามความจําเปนเพ่ือชวยดูแลอยางใกลชิด 

เชน ผูปวยสับสน ไมรูสึกตัว หลงลืม มองไมเห็น และพิจารณาผูกมัด

ตามแนวทางปฏิบัติ ใชเหล็กก้ันเตียง และบันทึกการดูแลและผลการ

ประเมินในบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล และสง

ตอขอมูลระหวางเวร

 หมายเหตุ: ผูปวยกลุมเส่ียงตํ่า ปานกลาง และสูง จะถูกประเมิน

ซ้ําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท หรือมีการเปลี่ยนแปลง

กลุมยาลดการหดเกร็ง หรือเปลี่ยนแปลงรายการยาตามแบบประเมิน 

รวมทั้งเมื่อมีการพลัดตกหกลมนอกจากน้ี กลุมความเสี่ยงสงูจะถูก

ประเมินทุกสัปดาห

3. แบบบันทึกรายบุคคล (case record form) เพื่อบันทึกขอมูล

ผูปวยเปนรายบุคคล

4.  แบบบันทึกอุบัติการณการหกลมของผูปวย 

5.  แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลตอการใช TRC-FRAP 

เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ซึ่งมีหัวขอประเมิน 8 หัวขอและแบงระดับความ

พึงพอใจ เปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย 

ขั้นตอนการวิจัย

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคการวิจัยใหผูปวยและญาติรับทราบ 

และลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในการวิจัย

2. ผูปวยท่ีสมัครใจเขารวมการวิจัยทุกรายจะไดรับการประเมิน

ดวยแบบประเมิน TRC-FRAP ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเขารับการรักษา

เปนผูปวยใน โดยพยาบาลประจําหอผูปวย เพ่ือประเมินความเส่ียง

และจําแนกความเส่ียงตอการหกลม

3. พยาบาลจําแนกผูปวยออกเปนกลุมตามคะแนนความเสี่ยงที่

เประเมินได เพื่อใชแนวทางการปฏิบัติ TRC-FRAP สําหรับผูปวยแตละ

กลุมความเส่ียง ดังกลาวขางตน

4. พยาบาลบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลตามระยะ

การประเมิน

5. ผูวิจัยควบคุมคุณภาพโดยการติดตามการประเมินความเสี่ยง

และการใช TRC-FRAP

6. ผูวิจัยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการหกลม และผลการประเมิน

ความเสี่ยงประเมินความพึงพอใจของพยาบาลผูปฏิบัติงานตอการใช 

TRC-FRAP เม่ือสิ้นสุดการวิจัย แลวสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหทางสถิติ

1. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS version 22.0 ทําการ

วิเคราะหขอมูลและแสดงผลดังนี้

 • วิเคราะหขอมูลพื้นฐานผูปวย ไดแก อายุเพศ โรควินิจฉัย

ที่เปนสาเหตุการเขารับการรักษา ระยะเวลาที่เปนโรค โรคประจําตัว

คะแนน Barthel index (BI) และยาประจําตัว

  1) ขอมูลเชิงปริมาณแสดงเปนคาเฉลี่ย (mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมดวยสถิติ un-

paired t-test

  2) ขอมูลเชิงคุณภาพแสดงเปนจํานวน (รอยละ) เปรียบเทียบ

ขอมูล 2 กลุมดวย Chi-square test

 • วิเคราะหขอมูลจากผลประเมินความเสี่ยงตอการหกลม 

โดยแสดงขอมูลเชิงปริมาณเปนคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

เปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมดวยสถิติ unpaired T test  อีกท้ังนํา

เสนอขอมูลเชิงคุณภาพโดยแบงเปนกลุมยอยเปน กลุมความเสี่ยงตํ่า 

กลุมความเสี่ยงปานกลาง และกลุมความเสี่ยงสูง แสดงเปนจํานวน 

(รอยละ) เปรียบเทียบขอมูล 2 กลุมดวย Chi-square test

 • วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่เกี่ยวของระหวางกลุมลม 

และไมลม โดยใชสถิติดังนี้

  1) Pearson’sChi-square test: เพศ โรคที่เปนสาเหตุ

การเขารับการรักษา ระยะเวลาที่เปนโรค โรคประจําตัว Barthel in-

dex score ยาประจําตัว ผลประเมินความเส่ียงตอการหกลม เปนตน

  2) Independent sample t-test: อายุ คะแนน BI และ

ผลประเมินความเส่ียงตอการหกลม

  3) Linear-by-Linear association: อายุ คะแนน BI และ

ผลประเมินความเส่ียงตอการหกลม

  4) Binary logistic regression: อายุ คะแนน BI และผล

ประเมินความเส่ียงตอการหกลม

ท้ังน้ี กําหนดระดับความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.05 

2. คํานวณอุบัติการณการหกลม(สัดสวนจํานวนผูปวยหกลมตอ

จํานวนผูปวยทั้งหมดที่เขารวมงานวิจัย) แสดงเปนรอยละ และอัตรา

การหกลม (จํานวนผูปวยหกลมคูณ 1,000 ตอผลรวมจํานวนวันนอน) 

หนวยเปน ตอจํานวน 1,000 วันนอน

3. ลักษณะการหกลมไดแก สถานที่ สาเหตุการหกลม และชวง
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เวลาท่ีหกลม แสดงคาเปนรอยละ

4. คะแนนประเมินความพึงพอใจของพยาบาลผูปฏิบัติงานใน

การใช TRC-FRAP เมื่อส้ินสุดการวิจัย แสดงเปนคาเฉล่ียและรอยละ

หมายเหตุ โครงรางวิจัยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริย-

ธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเลขที่ 

001/59

ผลการศึกษา

มีผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 282 ราย พบวา เปนกลุมความเสี่ยงตอการ

หกลมต่ํา 204 ราย เสี่ยงปานกลาง 76 ราย และเสี่ยงสูง 2 ราย โดยพบ

ผูปวยลมทั้งหมด 10 ราย เปนกลุมความเสี่ยงตํ่า 9 ราย กลุมความเส่ียง

ปานกลาง 1 ราย และไมพบผูปวยความเส่ียงสูงลมเลย อุบัติการณการ

หกลม 10 ราย คิดเปนรอยละ 3.5 โดยไมพบการบาดเจ็บรุนแรงใด ๆ 

และคํานวณอัตราการหกลมเทากับ1.3 ตอ 1,000 วันนอน 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารวมวิจัย อายุ อยูในชวง 

18-92 ป อายุเฉล่ีย เทากับ 58.29 ป (SD 18.73) เพศชาย 176 ราย 

(รอยละ 62)  เพศหญิง 106 ราย (รอยละ 38) คะแนน BI ต่ําสุด 0 สูงสุด 

20 คาเฉล่ียเทากับ 9.90 (SD 5.61) สวนคะแนนความเสี่ยงหกลม ต่ํา
สุด 1 สูงสุด 23 เฉลี่ยเทากับ 8.73 (SD 3.75) เมื่อเปรียบเทียบระหวาง

กลุมลมและกลุมไมลม ใชสถิต ิ Independent sample t-test แสดง

กลุมลมมีอายุเฉลี่ยเทากับ 45.3 (SD 18.1) กลุมไมลมมีอายุเฉลี่ยเทากับ 

58.77 (SD 18.6) พบวาอายุเปนปจจัยที่สัมพันธกับการหกลมที่เพิ่ม

ขึ้น (p=0.025, 95%CI=[1.68-25.26]); คาเฉลี่ยคะแนน BI  กลุมลม

เทากับ 11.6 (SD 3.75) กลุมไมลมเทากับ 8.84 (SD 5.67) ไมพบความ

สัมพันธระหวางคะแนน BI และการหกลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p=0.332, 95%CI=[-5.3-1.8]) (ตารางที่ 1)

นอกจากนี้ ขอมูลไดแสดงความถดถอยเชิงเสนตรงสัมพันธระหวาง

กลุมอายุที่สูงขึ้น มีอุบัติการณการหกลมตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p=0.033) และขอมูลแสดง Binary logistic regression พบวาอายุ

ที่เพิ่มขึ้น 1 ป ความเสี่ยงตอการหกลมลดลงรอยละ 3.5 (odd ratio 

0.965, p=0.032, 95%CI=0.934-0.997) 

เมื่อแบงตามโรคดังตารางท่ี 2 พบวาโรคหลอดเลือดสมอง (cere-

brovascular accident, CVA) 151 ราย ไดรับบาดเจ็บทางสมอง 

(traumatic brain injury, TBI) 10 ราย ไขสันหลังบาดเจ็บ (spinal 

cord injury, SCI) ชนิดออนแรงครึ่งลาง (paraplegia) 29 ราย ชนิด

แขนขาออนแรงสองขาง (tetraplegia) 30 ราย  ผูปวยตัดขา 2 ราย  

โรคระบบประสาท เชน พารกินสัน ความจําเสื่อม 18 ราย ผูปวยโรค

ระบบกระดูกและขอ 34 ราย โรคสมองพิการ 2 ราย และอื่น ๆ 6 ราย 

ไดแก โรคกอนเนื้องอกที่สมอง SCI รวมกับ CVA และโรคกลามเนื้อ

ออนแรง ระยะเวลาที่เกิดโรคเปนกลุมเฉียบพลัน (นอยกวา 3 เดือน) 71 

ราย กลุมก่ึงเฉียบพลัน 42 ราย กลุมเปนนานมากกวา 6 เดือน 169 ราย 

เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมลมและกลุมไมลม พบวา CVA มีลม

จริง 5 ราย จากทั้งหมด 148 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 SCI ชนิดออนแรง

ครึ่งลาง มีลมจริง 3 ราย จากทั้งหมด 29 ราย คิดเปนรอยละ 10.3 TBI 

มีลมจริง 1 ราย จากทั้งหมด 10 ราย คิดเปนรอยละ 10 โรคกระดูก

และขอ ไดแก กระดูกหัวสะโพกตาย ลม 1 ราย จากทั้งหมด 34 ราย 

คิดเปนรอยละ 2.9 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 3 แสดงผลประเมินความเส่ียงตอการหกลมกลุมลมมี

คาเฉลี่ยเทากับ 7.4 (SD 2.59) กลุมไมลมมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.6 (SD 

4.99) ไมพบความสัมพันธระหวางผลประเมินความเส่ียงตอการหกลม

และการลมจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.25, 95%CI=[-0.96-

3.72]) ทั้งนี้ กลุมความเส่ียงตํ่ามีลมจริง 9 ราย จากทั้งหมด 204 ราย 

คิดเปนรอยละ 4.4 กลุมความเส่ียงปานกลาง มีลมจริง 1 รายจาก

ทั้งหมด 76 ราย คิดเปนรอยละ 1.3 สวนกลุมความเส่ียงสูงมีเพียง 2 

ราย และไมพบอุบัติการณการหกลม โดยไมพบความสัมพันธระหวาง

ผลประเมินความเส่ียงตอการหกลมและการเกิดหกลมจริงอยางมีนัย

Table 1. Comparison between fallers and non-fallers by age, Barthel index score, sex and duration of onset

Total N=282 Non–fallers  (n=272) Fallers  (n=10) p-value 95%CI

Age (years)1

Barthel index score1

Sex2

Male
Female

Onset2

- Acute
- Subacute
- Chronic

58.3 (18.7) 
9.9 (5.6)

176
106

71
42

169

58.8 (18.6) 
9.8 (5.67)

167
105

66 
42 

164 

45.3 (18.1)
11.6 (3.75)

9
1

5 
0
5 

0.025
0.332
0.067
0.119

1.68-25.26
-5.3-1.8

-

-

1Mean (SD), 2number and for statistical analysis with t-test and Chi-square test respectively

Table 2. Comparison of fallers and non-fallers by groups of diagnoses

Diagnostic Total 
N=282

Non-fallers 
(n=272)

Fallers 
(n=10)

Stroke
SCI paraplegia 
TBI
Orthopedic diseases
SCI tetraplegia
Amputee
Neurological diseases
Cerebral palsy
Others

151
29
10
34
30
2

18
2
6

146 (96.7)
26 (89.7)
9 (90.0)

33 (97.1)
30 (100)
2 (100)

18 (100)
2 (100)
6 (100)

5 (3.3)
3 (10.3)
1 (10.0)
1 (2.9)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Number (%); SCI, spinal cord injury; TBI, traumatic brain injury
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สําคัญทางสถิติ (p=0.44) สวนปจจัยเสี่ยงตอการหกลมอื่น ๆ ไดแก 

เพศโรควินิจฉัยที่เปนสาเหตุการเขารับการรักษา ระยะเวลาท่ีเปนโรค 

โรคประจําตัวยาประจําตัว ไมพบวามีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลลักษณะผูปวยหกลม ทั้ง 10 ราย ในระยะ

เวลา 1 ป และตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาสวนใหญการหกลมเกิดชวง

กลางวันโดยพบรอยละ 80 สวนสถานท่ีเกิดเหตุ ขางเตียงผูปวยพบรอย

ละ 40 ทางเดินพบรอยละ 30 ในหองนํ้าพบรอยละ 20 และในหองฝก

กายภาพบําบัดพบรอยละ 10 และสาเหตุสวนใหญเกิดขณะการเคล่ือน

ยายตัวโดยพบรอยละ 30 จากสูญเสียการทรงตัวหรือความประมาท

จากตัวผูปวยเองพบรอยละ 20 ไมยกราวขางเตียงขึ้นพบรอยละ 20  

จากความประมาทของผูดูแลพบรอยละ 20 และจากอุปกรณราวจับใน

หองน้ําชํารุดพบรอยละ 10 

เมื่อสิ้นสุดการวิจัย คะแนนประเมินความพึงพอใจของพยาบาลผู

ปฏิบัติงานตอการใช TRC-FRAP พบวาไดคาเฉล่ียเทากับ 21.32 จาก

คะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.8 

บทวิจารณ

ในงานวิจัยครั้งนี้มีอุบัติการณการหกลมที่เกิดกับผูปวยที่เขารับการ

ฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวย ณ ศูนยเวชศาสตรฟนฟูสภากาชาดไทย รอย

ละ 3.5 นอยกวาอุบัติการณที่เคยรวบรวมไวในปพ.ศ.2558 ที่พบรอย

ละ 4.67 ปพ.ศ.2557 พบรอยละ 3.3 และป พ.ศ.2556พบรอยละ 6

เมื่อคิดเปนอัตราการหกลมจากการศึกษาครั้งน้ี พบวาเทากับ 1.3 

ตอจํานวน 1,000  วันนอน ซ่ึงเม่ือเทียบกับการศึกษาของดุจใจ และคณะ 

(พ.ศ. 2549) ที่ศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษาท่ี

ศูนยฯ น้ีเชนกัน พบวามีอัตราการหกลม 3.44 ตอจํานวน 1,000 วัน

Table 3. Comparison of fallers and non-fallers by Fall Risk Assessment Tool (FRAT) score

Total N=282 Non–fallers  (n=272) Fallers  (n=10) p-value 95%CI

FRAT score1 8.73 (3.7) 10.6 (4.99) 7.4 (2.59) 0.25 -0.96-3.72
Degree of FRAT2

- Mild risk
- Moderate risk
- Severe risk

204
76
2

195 (95.6)
75 (98.7)
2 (100)

9 (4.4)
1 (1.3)
0 (0)

0.119 -

1Mean (SD), 2number (%) and for statistical analysis with t-test and Chi-square test respectively

Table 4. Demographic data of fallers in one year (N=10)

Diagnosis Gender Age FRAT Adm BI Cause o fall

Stroke (Lt hemiparesis)
Stroke (Rt hemiparesis)
Stroke (Lt hemiparesis)
Stroke (Rt hemiparesis)
Stroke (Rt hemiparesis)
SCI paraplegia
SCI paraplegia
SCI paraplegia
TBI (bilateral hemiparesis)
Ortho (AVN Lt hip, SLE)

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Female

65
56
46
64
69
43
23
29
40
18

6
11
9

10
10
7

4, 9 (2nd)
8
5
4

9
7
9

18
16
9
8

14
12
14

Not lifting a side rail up
Careless of a caregiver

Transferring
Broken toilet equipment 
Not lifting a side rail up

Careless of other persons
Transferring

Careless of the patient
Transferring

Pain, loss of balance

Adm BI, admission BI score; Lt, left; Rt, right; SCI, spinal cord injury; TBI, traumatic brain injury; AVN, avascular necrosis; SLE, systemic lupus erythematosus

Table 5. Site and cause of falls (N=10)

Site of falls N (%)

Bedside
Passage
Bathroom
Gym

Cause of falls
Transferring
Loss of balance, pain, careless of patient

Not lifting a side rail up
Careless of a caregiver 
Broken equipment

4 (40)
3 (30)
2 (20)
1 (10)

3 (30)
2 (20)
2 (20)
2 (20)
1 (10)

นอน(14) การศึกษาของ Oliver และคณะ (ค.ศ. 2004) และการศึกษาของ 

Morse และคณะ (ค.ศ. 1995) ไดมีการศึกษาอัตราการหกลมของผูปวย

ในโรงพยาบาล อยูในชวง 2.9-13 ตอจํานวน 1,000 วันนอน(15, 16) 

รวมถึงการศึกษาของ da Costa และคณะ (ค.ศ. 2012) Saverino 

และคณะ (ค.ศ. 2006) และ Vlahov และคณะ (ค.ศ. 1990) ไดศึกษา

การหกลมในศูนยเวชศาสตรฟนฟู (rehabilitation centre) พบอุบัติ-

การณการหกลมคิดเปนรอยละ 12.5(17-19)

จากการศึกษาหลายช้ินไดกลาวถึงปจจัยเส่ียงตอการหกลมทั้งจาก

ผูปวยนอก และผูปวยในแตละแผนก ซึ่งมีความแตกตางกันไปตาม

ลักษณะประชากรที่ศึกษา(20) ตัวอยางเชน การศึกษาของ Salameh 

และคณะ (ค.ศ. 2008) ศึกษาผูปวยในแผนกอายุรกรรมพบวาปจจัย

เสี่ยงที่มีผลตอการหกลม ไดแก มีประวัติเคยหกลมมากอน การมีภาวะ

แทรกซอน เชน ไข ติดเชื้อ หัวใจเตนผิดจังหวะ ซีด เบาหวานท่ีควบคุม

ไมได เปนตน การมีภาวะโรคทางระบบประสาทกระดูกและขอ ปญหา
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ทางสายตาที่สงผลตอการเคลื่อนไหว โรคความจําเส่ือม หรือโรคทาง

จิตเวช(21) ซึ่งแตกตางกับการวิจัยครั้งน้ีที่ไมพบนัยสําคัญทางสถิติในการ

ศึกษาปจจัยเสี่ยงที่กลาวมาขางตนเนื่องจากศึกษาคนละกลุมโรค ใน

การศึกษาของ Matsuda และคณะ (ค.ศ. 2015) ไดศึกษาอุบัติการณ

และปจจัยการหกลมในกลุมผูปวยโรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง (mul-

tiple sclerosis, MS) โรคกลามเนื้อเสื่อม (muscular dystrophy, 

MD) โรคโปลิโอ และไขสันหลังบาดเจ็บ พบวามีความแตกตางของ

ปจจัยเสี่ยงในแตละกลุมโรค โดยปญหาการทรงตัวเปนปจจัยในเสี่ยง

ในกลุมโรค MS และโรค MD โรคประจําตัวและภาวะแทรกซอนเปน

ปจจัยเสี่ยงในกลุมโรค MS และ SCI สวนอายุที่เพิ่มขึ้น เพ่ิมปจจัยเสี่ยง

ตอการหกลมในกลุมโรค MS และโรคโปลิโอ โดยกลุมอายุวัยกลางคน 

(55-64 ป) มีอุบัติการณสูงที่สุด และไดแสดงความคิดเห็นใหเฝาระวัง

การหกลมในกลุมผูปวยอายุนอย ที่มีภาวะดอยความสามารถ(22)

จากการทบทวนวรรณกรรม มีงานวิจัยหลายชิ้นไดสนับสนุนอายุ

ที่เพิ่มขึ้นเปนปจจัยเสี่ยงตอการหกลม(4, 23-25) ซึ่งสวนใหญเปนการเก็บ

ขอมูลจากประชากรในชุมชนหรือผูปวยในโรงพยาบาล ที่ไมไดมีโรคที่มี

ภาวะดอยความสามารถทางการเคล่ือนไหวเปนขอจํากัด ทําใหผลการ

ศึกษาแตกตางจากการวิจัยครั้งนี้ที่พบวาอายุที่เพิ่มขึ้นสัมพันธกับการ

ลมที่ลดลง และการหกลมที่เกิดขึ้นพบบอยในกลุม SCI ออนแรงครึ่ง

ลาง โดยคิดเปนรอยละ 10.3  แมเปนกลุมที่มีคะแนนความเส่ียงลมตํ่า 

ซึ่งสอดคลองจากการศึกษาของ Jorgensen และคณะ (ค.ศ. 2016)(26) 

ที่ศึกษาผูปวย SCI กระดูกสันหลังระดับคอที่ 5 ถึงกระดูกสันหลังเอว

ที่ 5 ที่มีอายุมากกวาเทากับ 18 ป ในโรงพยาบาลศูนยเวชศาสตรฟนฟู 

ประเทศนอรเวยและสวีเดน พบวาโปรแกรมการปองกันการหกลม 

ควรระวังผูปวยท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดเอง มีอายุนอย และชวยเหลือตัว

เองได ซึ่งมีความเส่ียงลมสูง

 จากการศึกษาของดุจใจ และคณะ (พ.ศ. 2549) ที่ไดทําการ

ศึกษา CVA ที่เขารับการรักษาที่ศูนยเวชศาสตรฟนฟูสภากาชาดไทย 

พบวาคะแนน BI มากกวา/เทากับ 12 มีความเสี่ยงลมสูงขึ้น 3 เทา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.013)(14) แตในการวิจัยนี้ไมพบความ

สัมพันธระหวางการหกลม และ BI อยางไรก็ตามเนื่องจากกงานวิจัย

ครั้งนี้ศึกษาประชากรทั้งโรค CVA, SCI โรคระบบประสาท และกลาม

เนื้อตาง ๆ ที่เขารับการรักษาในศูนยฯ ทั้งหมด

คะแนนความพึงพอใจของพยาบาลผูปฏิบัติงานตอการใชแบบ

ประเมินความเส่ียงและแนวทางในการปองกันการหกลม TRC-FRAP 

อยูในเกณฑดีคือ รอยละ 88.8 มีคะแนนอยูที่ระดับความพึงพอใจมาก

และปานกลาง ขอที่ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก แบบ

ประเมนิทําใหผูปวยปลอดภัย แบบประเมินแปลผลตรงกันในผูปวย

รายเดียวกันแมตางผูประเมิน และแนวทางการปองกันการหกลมทําให

ลดอัตราการหกลมไดจริง ทั้งน้ี เปนการวัดเชิงอัตวิสัยเทาน้ัน ซึ่งควรมี

การวัดภววิสัยโดยมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาความเชื่อม่ัน

ของเครื่องมือ (reliability test) ความเที่ยงตรง (predictive validity 

testing) เชนงานวิจัยของ Barker และคณะ (ค.ศ. 2009) ที่ไดตรวจ

สอบคุณภาพเครื่องมือ 4 ชนิด เปรียบเทียบคา test-retest agree-

ment, interrater agreement, predictive accuracy และ Rasch 

analysis(7)

อีกประเด็นหน่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุมความเส่ียงลมนอยเปน

กลุมที่เกิดการหกลมมากท่ีสุด อาจเนื่องจากประชากรสวนใหญเปนก

ลุมเสี่ยงลมนอย และแนวทางการปองกันการหกลมในกลุมเสี่ยงลม

นอยไมมีประสิทธิผลเพียงพอ ตองมีการพัฒนาปรับปรุงและเฝาระวัง

มากย่ิงข้ึน ซ่ึงจํานวนประชากรท่ีเกิดอุบัติการณการหกลมมีจํานวนนอย 

และขอจํากัดของงานวิจัยนี้คือ เม่ือใช multivariate binary logistic 

regression model วิเคราะหปจจัยเสี่ยงไดนอย และไมสามารถนํามา

หาความสัมพันธแยกกลุมยอยตามกลุมโรคได (subgroup analysis)

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช มีดังนี้ 1) การใช TRC-

FRAP กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีใหการรักษาฟนฟูสมรรถภาพ

แบบผูปวยใน อาจตองปรับใหสอดคลองกับบริบทของแตละที่ตาม

ความเหมาะสม 2) ลักษณะกลุมประชากรเปาหมายเปนส่ิงสําคัญในการ

เลือกแบบประเมินความเส่ียงใหเหมาะสมในแตละกลุมโรค และผูปวย

ในแตละกลุมโรคมีปจจัยเสี่ยงตอการหกลมที่แตกตางกัน และ 3) ใหมี

การเฝาระวังกลุมเส่ียงลมนอยมากข้ึน

สวนขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ไดแก 1)  การใหเวลา

เก็บรวบรวมประชากรเพ่ิมมากข้ึน เพื่อใหไดจํานวนประชากรขนาด

ใหญพอเพียงสําหรับการหาความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงตอการ

หกลม เม่ือใชสถิติ Binary logistic regressionmodel วิเคราะห

ขอมูลไดมากข้ึน รวมถึงนํามาหาความสัมพันธแยกกลุมยอยตามกลุม

โรคได (subgroup analysis) 2) การปรับแบบประเมินความเส่ียงให

เหมาะสมกับแตละกลุมโรค เชนอาจนํา BI มาปรับใชเปนเกณฑของ

แบบประเมินความเส่ียงในกลุม CVA สวน SCI พิจารณาอายุนอย การ

เคล่ือนไหวหรือชวยตัวเองไดมาก มาปรับใชเปนเกณฑในการประเมิน

ความเส่ียงดวย นอกจากนี้ควรหาคาความไว (sensitivity) ความ

จําเพาะ (specifi city) คาพยากรณผลบวก (positive predictive 

value)  และ คาพยากรณผลลบ (negative predictive value) ของ

แบบประเมินดวย

สรุปผลการศึกษาครั้งนี้พบวา แบบประเมินความเสี่ยงและแนว 

ทางการปองกันการหกลม TRC-FRAP ชวยลดอุบัติการณการหกลม

และความรุนแรงตอการบาดเจ็บที่เกิดจากการหกลม ควรเฝาระวังการ

หกลมในผูปวยอายุนอยแมมีคะแนนความเส่ียงลมตํ่าก็ตาม นอกจากนี้ 

พยาบาลสามารถใชแบบประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการ

ปองกันการหกลม TRC-FRAP ไดสะดวกและงาย
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