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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบศึกษาเชิงทำ�นาย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลแห่งหนึง่ กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 128 คน โดยใช้การสุม่ อย่างง่ายด้วยวิธี
จับสลากแบบไม่ใส่คนื เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม ดังนี้ 1) พฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมอง 2) ความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมอง 3) แรงสนับสนุนทางสังคม 4) การ
รับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ และ 5) การรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ
หาค่าความเชือ่ มัน่ โดยวิธสี มั ประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .91, .83, .87, .95,
.94 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนาและสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า ความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมองและแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้รอ้ ยละ 25.8 (R2 = .258, p < .05) ดังนัน้ ทีมสุขภาพ
ควรพัฒนาโปรแกรมเพือ่ ส่งเสริมความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมองและเพิม่ แรงสนับสนุนทางสังคม
สำ�หรับผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการป้องกันโรค ความตระหนักรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม โรคหลอดเลือดสมอง
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Abstract
The aim of this predictive study was to explore selected factors for predicting
stroke prevention behaviors in patients at risk of stroke in one sub-district health
promotion hospital. Simple random sampling without replacement was used to selected
128 subjects into the study. Research instruments included questionnaires about 1) Stroke
Prevention Behavior, 2) Stroke Awareness, 3) Social Support, 4) Perceived Benefits of
Health Behaviors, and 5) Perceived Barriers of Health Behaviors, which had reliability of
.91, .83, .87, .95 and .94 respectively. The data were analyzed by using stepwise multiple
regression analysis.
The results of the study showed that stroke awareness and social support
jointly predicted stroke prevention behavior by 25.8% (R2 = .258, p < .05). In conclusion,
healthcare providers should create programs to promote stroke awareness and increase
social support for patients who are at risk of stroke.
Keywords: prevention behavior, awareness, social support, stroke

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
โรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น ปั ญ หาทาง
สาธารณสุขทีส่ �ำ คัญของโลกและประเทศไทย โดย
มี ส าเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต อยู่ ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ของ
ประเทศไทย โดยพฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยที่มี
ความสำ�คัญที่ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังและโรคที่
เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด และส่งผลให้เกิด
โรคหลอดเลือดสมองตามมา เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และ
การมีภาวะน้ำ�หนักเกิน สมาคมโรคหัวใจแห่ง
อเมริกา (American Heart Association) ได้ให้
ความสำ�คัญกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองแบบชนิดชั่วคราว
และถาวร1 สำ�หรับประเทศไทยจากรายงานสถิติ
สาธารณสุ ข สำ � นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
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กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 พบว่า มีแนวโน้ม
การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิม่ มากขึน้
ทุกปี โดยพบว่าในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25572559 พบอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมองเพิ่มขึ้นจาก 38.7, 43.3 และ 47.7 รายต่อ
ประชากรแสนคน ตามลำ�ดับ ซึ่งจากรายงานพบ
ว่าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่แนวโน้มพบว่า
มีผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี2 โรคหลอดเลือด
สมองถึงแม้จะเป็นโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ แต่ เ ป็ นโรคที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้
จากการศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัยเป็นสาเหตุที่
ทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง และส่วนใหญ่เป็น
ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สามารถป้องกันได้ เช่น
การไม่สูบบุหรี่ การควบคุมน้ำ�หนัก การเลือก
รับประทานอาหาร การไม่ด่มื แอลกอฮอล์ และ
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การออกกำ�ลังกาย มีงานวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่
เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย
เฉพาะในวัยผู้สูงอายุ1 การลดน้ำ�หนักในผู้ที่มีดัชนี
มวลกายเกินมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้3
การบริโภคอาหารชนิดเมดิเตอร์เรเนียน และ
อาหารตามแนวทางโภชนาการเพื่ อ หยุ ด ความ
ดันโลหิตสูง (dietary approaches to stop
hypertension diet; DASH) เช่น ผัก ผลไม้
อาหารที่ มี เ กลื อ แร่ แ ละวิ ต ามิ น โดยเฉพาะ
โปแตสเซียม วิตามินเอ อี และดี การหลีกเลี่ยง
อาหารทีม่ โี ซเดียม การรับประทานโปรตีนจากเนือ้
ปลาและถั่ ว สามารถลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
โรคหลอดเลือดสมองได้ มีงานวิจัยพบว่า การ
รับประทานคาร์โบไฮเดรต การบริโภคเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนปริมาณ
ทีม่ ากเกินไปก็จะเพิม่ ความเสีย่ งการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองได้4 และประเด็นที่สำ�คัญคือ การออก
กำ�ลังกาย ที่สมาคมโรคหลอดเลือดหัวใจ/โรค
หลอดเลือดสมองแห่งอเมริกา ได้ก�ำ หนดแนวทาง
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดไว้ว่า การออกกำ�ลังกายชนิดแอโรบิค
ไม่น้อยกว่า 40 นาที และปฏิบัติไม่น้อยกว่า 3-4
ครั้ง/สัปดาห์ จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองได้3 ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมองควรปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเพื่อ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวคิด
เกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ5 กล่าวไว้
ว่า การที่บุคคลรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
การรับรู้ความรุนแรงของโรค รับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนมีแรงจูงใจด้าน

สุขภาพ และมีปัจจัยร่วมอื่น ๆ เช่น การมีความรู้
การมีแหล่งสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม
จะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ5 จากการศึกษาทีผ่ า่ น
มาพบว่า มีปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ การรับรู้การเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง6 การรับรู้อาการเตือน7 การรับ
รู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ8 และปัจจัยที่สามารถทำ�นาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ปัจจัยเอื้อ
จากสื่อ (และเพศ) ร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 149 อายุ
และความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมองร่วม
กันทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ได้ร้อยละ 21 ซึ่งความตระหนักรู้ต่อโรคหลอด
เลือดสมองประกอบด้วยความรูแ้ ละการรับรูเ้ กีย่ ว
กับอาการเตือน อาการแสดง การรักษา และ
แนวทางป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง10
การป้ อ งกั นโรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น สิ่ ง
สำ�คัญเพราะหากเป็นแล้วจะกระทบต่อร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ ครอบครัว และสังคมของผู้ป่วย
จากทีก่ ล่าวมาจะพบว่า พฤติกรรมป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองเป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง
สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง แต่ ก ารจะปรั บ
เปลีย่ นพฤติกรรมได้ตอ้ งมีปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้บคุ คล
เกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพให้มคี วามเหมาะสม
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
จากงานวิจัยพบว่ามี 2 ปัจจัยที่สามารถทำ�นาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
แรงสนับสนุนทางสังคม และความตระหนักรู้ต่อ
โรคหลอดเลือดสมอง แต่ตอ้ งทำ�นายร่วมกับปัจจัย
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อื่น ๆ เช่น เพศ อายุ ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
อย่างไรก็ตามยังมีปจั จัยทีป่ รับเปลีย่ นได้ทพี่ บว่า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง เช่น การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ที่ยังไม่
ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความสามารถในการทำ�นาย และ
นอกจากนี้ในเขตพื้นที่ที่ทำ�การศึกษาพบผู้ป่วยที่
เป็นกลุม่ เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมองจำ�นวนมาก พร้อม
ทั้งพบอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน
จังหวัดแต่ละปีมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
โรคหลอดเลือดสมอง โดยคัดสรรปัจจัยด้านแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม ความตระหนั ก รู้ ต่ อโรค
หลอดเลือดสมอง การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ ทัง้ นีผ้ ล
ทีไ่ ด้จากการศึกษาสามารถนำ�ไปสูแ่ นวทางป้องกัน
โรคและลดอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ดโรคหลอดเลื อ ด
สมองได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพ (health belief model) ร่วมกับการ
ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ทีศ่ กึ ษา
ปัจจัยทีป่ รับเปลีย่ นได้ทส่ี มั พันธ์หรือทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมอง จากผลงานวิจยั พบว่า มีปจั จัยที่
มีความสัมพันธ์หรือสามารถทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 1) ความ
ตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมอง10 ทีร่ วมถึงการ
รั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งของการเป็ นโรคและการรั บ รู้
ความรุนแรงของโรค 2) การรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ 3) การรับรูอ้ ปุ สรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ8 และ 4) แรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม 9 ซึ่ ง อธิ บ ายตามทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ5 ได้ว่าเมื่อผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมีการรับรู้โอกาส
เสีย่ งและการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคหลอดเลือด
สมอง มีการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์หรืออุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และมีสิ่งชักนำ�
ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมที่กระตุ้นให้บุคคล
ลงมือกระทำ� ผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง
จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง ดังแผนภูมิที่ 1

¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒµ‹ÍâÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§
áÃ§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§ÊÑ§¤Á
¡ÒÃÃÑºÃÙŒ»ÃÐâÂª¹¢Í§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾
¡ÒÃÃÑºÃÙŒÍØ»ÊÃÃ¤¢Í§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมอง

สมมติฐานการวิจัย
ความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ การรับรูอ้ ปุ สรรคของ
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
โรคหลอดเลือดสมอง สามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ยเพศ
หญิงและชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง หรือโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ที่
ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง
ในคนไทย (Thai CV Risk Score) ในพื้นที่รับ
ผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลแห่ง
หนึง่ จำ�นวน 166 คน ในรอบปีงบประมาณ 2562
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power คำ�นวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
Multiple regression โดยกำ�หนดค่า Effect
size 11 จากงานวิ จั ย ของวาสนา เหมื อ นมี 12
ได้ค่า Effect size = 0.15 กำ�หนด Statistic
power 90% ค่า a = .05 จำ�นวนตัวแปรต้น
4 ตัวแปร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 107 คน
ผู้วิจัยป้องกันการสูญเสียกลุ่มตัวอย่าง 20% ได้

กลุม่ ตัวอย่างรวม 128 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วย
วิธกี ารสุม่ โดยจับสลากแบบไม่ใส่คนื และกลุม่ ตัวอย่าง
มี เ กณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ใ นการคั ด เข้ า (inclusion
criteria) คือ สติสมั ปชัญญะดี สามารถเข้าใจและ
สือ่ สารภาษาไทยได้ และยินดีเข้าร่วมโครงการวิจยั
และมีเกณฑ์คุณสมบัติในการคัดออก (exclusion
criteria) คือ กลุ่มตัวอย่างย้ายที่อยู่ หรือมีอาการ
รุนแรงของโรคที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการเจ็บป่วย
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ การมีโรคประจำ�ตัว แบบประเมิน
โอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในคนไทย (Thai
CV Risk Score) ฉบั บโปรแกรมประยุ ก ต์
(application) ลักษณะของโปรแกรมจะแสดงผล
การประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการ
เจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันและเส้นเลือด
ในสมองตีบตันในระยะ 10 ปีข้างหน้า สามารถ
ประมวลข้อมูลได้ทั้งกรณีที่มีผลเลือดและไม่มีผล
เลือด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้กรณีไม่มผี ลเลือด โดยข้อคำ�ถาม
ประกอบด้วยอายุ เพศ การสูบบุหรี่ การเป็นโรค
เบาหวาน ค่าความดันโลหิตตัวบน รอบเอว (นิ้ว)
และส่วนสูง (เซนติเมตร)
ส่วนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองของปรารถนา วัชรานุรักษ์
และอัจฉรา กลับกลาย9 ประกอบด้วยพฤติกรรม
การควบคุมอาหาร พฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานยา พฤติ ก รรมการ
จัดการกับความเครียด พฤติกรรมการงดสารเสพติด
และงดบริโภคแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการมาตรวจ
ตามนัด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั่วไป
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ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 12 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามเชิง
บวกทัง้ หมด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ (rating scale) มีคะแนน
ตั้งแต่ 1-4 ตามลำ�ดับ การแปลผลแบ่งเป็น 3
ระดับ ดังนี้ คะแนน 3.01-4.00 หมายถึง ดี
คะแนน 2.01-3.00 หมายถึง ปานกลาง และ
คะแนน 1.00-2.00 หมายถึง น้อย
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความตระหนักรู้ต่อ
โรคหลอดเลือดสมองของอารีรตั น์ เปสูงเนิน นันทวัน
สุวรรณรูป และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล10 ประกอบ
ไปด้วยความรูแ้ ละการรับรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือด
สมอง เช่น การรับรู้อาการเตือน อาการแสดง
การรักษา และแนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองใช้วัดความตระหนักใน 2 ด้าน คือ ความรู้
ความเข้าใจ และอารมณ์ความรู้สึก มีข้อคำ�ถาม
20 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามเชิงบวกจำ�นวน 15 ข้อ และ
เป็นข้อคำ�ถามเชิงลบจำ�นวน 5 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
(rating scale) มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 การแปลผล
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน 3.67-5.00 หมาย
ถึง มาก คะแนน 2.34-3.66 หมายถึง ปานกลาง
และคะแนน 1.00-2.33 หมายถึง น้อย ในข้อ
คำ�ถามที่เป็นเชิงลบผู้วิจัยกลับค่าคะแนนก่อนนำ�
มาวิเคราะห์
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทาง
สังคม ใช้แบบสอบถามปัจจัยเสริมต่อการปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของ
ปรารถนา วัชรานุรักษ์ และอัจฉรา กลับกลาย9
ประกอบด้วย การสนับสนุนจากครอบครัว 6 ข้อ
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน 2 ข้อ
การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน 3 ข้อ การ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
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4 ข้อ รวมทั้งหมด 15 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อคำ�ถาม
เชิงบวก จำ�นวน 13 ข้อ และข้อคำ�ถามเชิงลบ
จำ�นวน 2 ข้อ เป็นแบบวัดประมาณค่า 3 ระดับ
(rating scale) การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ
ดังนี้ คะแนน 2.34-3.00 หมายถึง มาก คะแนน
1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง และคะแนน
1.00-1.66 หมายถึง น้อย ซึ่งข้อที่เป็นคำ�ถามเชิง
ลบผู้วิจัยกลับค่าคะแนนก่อนนำ�มาวิเคราะห์
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์
ของการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนิ รั ช รา
จ้อยชู วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และ วิชชุดา เจริญกิจการ8 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 5 ข้อ เป็นข้อ
คำ�ถามเชิงบวกทั้งหมด เป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (likert scale) 4 ระดับ ตั้งแต่ 1-4 คะแนน
การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน
3.01-4.00 หมายถึง มาก คะแนน 2.01-3.00
หมายถึง ปานกลาง และคะแนน 1.00-2.00
หมายถึง น้อย
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพใช้แบบสอบถาม
ของนิรัชรา จ้อยชู วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และ
วิชชุดา เจริญกิจการ8 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
จำ�นวน 15 ข้อ เป็นคำ�ถามที่มีความหมายเชิงลบ
ทั้ ง หมด ลั ก ษณะคำ � ตอบเป็ น มาตรประมาณ
ค่า (likert scale) 4 ระดับ ตั้งแต่ 1-4 คะแนน
การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน 3.014.00 หมายถึง มาก คะแนน 2.01-3.00 หมายถึง
ปานกลาง และคะแนน 1.00-2.00 หมายถึง น้อย
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก ลั บ ค่ า คะแนนทั้ ง หมดก่ อ นนำ � มา
วิเคราะห์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย นำ � แบบสอบถามส่ ว นที่ 2-6 มา
ทดสอบความเชือ่ มัน่ ในกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกลุม่
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ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91, .83,
.87, .95 และ .94 ตามลำ�ดับ
จริยธรรมการวิจยั และการพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่
ตัวอย่าง
โครงการวิจัยได้ผ่านการรับรองจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ได้รบั การพิจารณารับรองพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
เลขที่ 165/2562 วันทีร่ บั รอง 18 กันยายน 2562
วันหมดอายุ 19 กันยายน 2563 ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิ์
กลุม่ ตัวอย่างโดยการแนะนำ�ตนเอง สร้างสัมพันธภาพ
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ชีแ้ จงการขอความ
ร่วมมือในการวิจยั และแจ้งสิทธิในการปฏิเสธโดย
ไม่กระทบกับการรักษาพยาบาล การรักษาข้อมูล
ที่ได้เป็นความลับ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วม
การวิจัย จึงให้ลงลายมือชื่อในเอกสารยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย แล้วจึงเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสืออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่ อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ถึ ง
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
2. หลังได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูล ผู้วิจัย
รายงานตัวกับผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอ
รายชื่อประชากรที่มีลักษณะตรงตามประชากรที่
กำ�หนด จากนั้นจึงทำ�การสุ่มตัวอย่าง
3. เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ไปเก็บ
ข้อมูลที่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้านประสานงานและพาเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563

4. เมือ่ พบกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั แนะนำ�ตนเอง
และสร้างสัมพันธภาพ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างตามแบบ
ชี้แจงการขอความร่วมมือในการวิจัย และมีสิทธิ
ในการปฏิเสธโดยไม่กระทบกับการรักษาพยาบาล
ข้อมูลที่ได้เป็นความลับ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้า
ร่วมการวิจัยจึงให้ลงลายมือชื่อในเอกสารยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย แล้วจึงเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สั ม ภาษณ์ ต ามแบบสอบถาม ใช้ เ วลารายละ
ประมาณ 20-30 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ตรวจ
สอบความครบถ้วนของข้อมูลและถามซ้ำ�ในข้อที่
ยังไม่ครบถ้วนหลังสิน้ สุดการตอบแบบสอบถามใน
กลุ่มตัวอย่างที่ประสงค์ให้ข้อมูล ได้แบบสอบถาม
จำ�นวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ ย งโรคหลอดเลื อ ดสมอง ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis) กำ�หนดนัยสำ�คัญที่ .05
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น พบว่า เป็นไป
ตามข้อตกลงเบือ้ งต้น ดังนี้ 1) ตัวแปรทำ�นายและ
ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง 2) ตัวแปร
ทำ�นายทุกตัวและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง 3) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามโดยใช้วิธีสถิติสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองคือ
ความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง แรง
สนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ประโยชน์ของ
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การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ r = .44, .34 และ .25 ตามลำ�ดับ
4) ตั วแปรทำ � นายทุ ก ตั วไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กัน
(multicollinearity) กล่าวคือทุกคู่มีค่า r < 0.65
5) ตัวแปรทำ�นายที่เป็นค่าต่อเนื่องมีการแจกแจง
ปกติ 6) ทดสอบความแปรปรวนของความคลาด
เคลือ่ นในการพยากรณ์ของตัวทำ�นาย พบว่า ความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนกระจายบริเวณ
ค่าศูนย์ 7) ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์เป็นอิสระจาก
กัน และ 8) ทดสอบค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ผลพบว่าเท่ากับศูนย์13

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 57.0 มีอายุมากกว่า 60 ปี
ร้อยละ 50.0 ( = 59.6, SD = 10.8) สถานภาพ
คู่ ร้อยละ 67.4 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษา ร้อยละ 58.8 มีอาชีพทำ�นา ทำ�สวน
ทำ�ไร่ ร้อยละ 57.1 ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า
5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 55.5 ( = 13,798.7,
SD = 1066.9) มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย โดย
จะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด ร้อยละ 61.3
ส่วนใหญ่มีโรคประจำ�ตัว ร้อยละ 94.5
โรคประจำ�ตัวทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ เบาหวาน ร้อยละ
87.5 รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ
32.8 การสูบบุหรี่พบว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 81.3
มีการสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 18.7 การประเมินความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อยูใ่ นระดับเสีย่ ง
มาก ร้อยละ 37.4 มีรอบเอวเฉลี่ยเท่ากับ 33.7
นิ้ว (SD = 2.2)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ า คะแนนพฤติ ก รรมการ
220...
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ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ( = 3.2, SD = .38) (ในตารางที่ 1) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับประทานยา
การจัดการความเครียด การลดสารเสพติดและ
การบริโภคแอลกอฮอล์ การมาตรวจตามนัด และ
การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป และระดับปานกลาง
2 ด้านได้แก่ ด้านการควบคุมอาหารและการออก
กำ�ลังกาย
ความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมองของ
กลุ่มตัวอย่าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.9, SD = .5) (ในตารางที่ 1)
การได้แรงสนับสนุนทางสังคม กลุม่ ตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.6,
SD = .3) (ในตารางที่ 1) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่
การสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
( = 2.9, SD = .3) จากครอบครัว ( = 2.6,
SD = .7) และจากเพื่อนบ้าน ( = 2.4, SD = .5)
และอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้านคือ การสนับสนุน
ทางสังคมจากชุมชน ( = 2.2, SD = .58)
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.5, SD = .37) (ในตารางที่ 1)
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 2.6, SD = .53) (ในตารางที่ 1)
ปั จ จั ย ทำ � นายพฤติ ก รรมการป้ อ งกั นโรค
หลอดเลือดสมองของผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคหลอดสมอง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำ�นายถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression
analysis) พบว่า เมื่อนำ�ตัวแปรเข้าในสมการ

ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง /
Factors Predicting Stroke Prevention Behaviors in Patients at Risk of Stroke

จำ�นวน 1 ตัวแปร คือ ความตระหนักรู้ต่อโรค
หลอดเลือดสมอง สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 18.3 (Adjust R2 = .183) และเมื่อนำ�
ตัวแปรเข้าในสมการจำ�นวน 2 ตัวแปร คือ ความ
ตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมองและแรงสนับสนุน
ทางสังคม สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิม่
ขึน้ เป็นร้อยละ 25.8 (Adjust R2 = .258) สามารถ
สรุปผลการวิจยั ได้วา่ ความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอด
เลือดสมองและแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถ
ร่วมทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองของผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง ได้
ร้อยละ 25.8 (R2 = .258, P < .05) โดยเรียงลำ�ดับ
จากตัวแปรที่มีน้ำ�หนักพยากรณ์สูงสุดคือ ความ
ตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง (Beta = .381)
และแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Beta = .262)
สำ � หรั บ ปั จ จั ย การรั บ รู้ป ระโยชน์ ข องการปฏิ บัติ
พฤติกรรมสุขภาพ ไม่สามารถทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ (ในตาราง 2)

ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของพฤติ ก รรมการป้ อ งกั นโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมอง แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรูป้ ระโยชน์ของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ (n = 128)
ตัวแปร

1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนที่
Mean SD
เป็นไปได้			
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
1-4
3.2
.38
ความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
1-5
3.9
.50
แรงสนับสนุนทางสังคม
1-3
2.6
.26
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 1-4
3.5
.37
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 1-4
2.6
.53

ระดับ
คะแนน
ดี
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 128)
ตัวแปรพยากรณ์
ความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
แรงสนับสนุนทางสังคม
Constant = 12.642

b
.173
.312
R = .508

β

.381
.262
R2 = .258

t
4.49
3.20
F =11.493
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P
.000*
.002*
.05
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การอภิปรายผล
ความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นปัจจัยที่สามารถทำ�นายพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมองได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาของอารีรตั น์ เปสูงเนิน นันทวัน สุวรรณรูป
และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล10 ที่พบว่า ความ
ตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัจจัยที่
สามารถทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้10 ซึ่งความตระหนัก
รู้ต่อโรคหลอดเลือดสมองเป็นความคิดความเชื่อ
เกีย่ วกับโอกาสการเกิดโรค และเป็นความคิดความ
เชื่อที่บุคคลประเมินความรุนแรงของโรคที่มีต่อ
ตนเองเกีย่ วกับการเจ็บป่วย การทีบ่ คุ คลรับรูเ้ กีย่ วกับ
ความเสีย่ งต่อการเป็นโรคจะส่งผลต่อการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ5
หากผู้ป่วยมีความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือด
สมองในระดั บ มากก็ จ ะทำ �ให้ มี พ ฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีขึ้น จากผลการ
ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักรู้ต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยูใ่ นระดับมาก และ
จากการวิเคราะห์รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความตระหนักรู้ว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
มีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดย
ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ร้อยละ
64.1 ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคประจำ�ตัว ร้อยละ
94.5 โรคประจำ � ตั ว ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ โรค
เบาหวาน ร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ โรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 32.8 อาจเป็นไปได้วา่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รค
ประจำ � ตั ว จะมี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการรั ก ษาและ
จะได้ รั บ คำ � แนะนำ � ทางสุ ข ภาพจากเจ้ า หน้ า ที่
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สาธารณสุขถึงความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง ทำ�ให้เกิดความตระหนักรูต้ อ่ การเกิดโรคมาก
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม เป็ น ปั จ จั ย ที่
สามารถทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ
ที่กล่าวว่า ปัจจัยร่วม ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล หรือ ผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพที่
มีผลต่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
และปัจจัยทางสังคม (social factor) เช่น บุคคล
ในครอบครัว หรือเพื่อนที่มีผลในการมีพฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การป้องกันโรค5 จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้รับการ
สนับสนุนมากทีส่ ดุ คือ การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ( = 2.9, SD = .27) รองลงมาคือ การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยอยูใ่ นระดับ
มาก ( = 2.6, SD = .67) ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของปรารถนา วัชรานุรักษ์ และ
อัจฉรา กลับกลาย (2560)9 ทีพ่ บว่า แรงสนับสนุน
ทางสังคม เป็นปัจจัยที่สามารถทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
โรคหลอดเลือดสมองได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา และสุนีย์ ละกำ�ปั่น14
ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุ ข สามารถทำ � นายพฤติ ก รรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวทีเ่ สีย่ งต่อโรคหลอด
เลือดสมองได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
กฤษฎา จอดนอก และณิตชาธร ภาโนมัย15 ที่พบ
ว่า การสนับสนุนทางสังคม (เพือ่ นบ้าน ครอบครัว
บุคลากรด้านสาธารณสุข) สามารถทำ�นายพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโดย
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การสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง จะมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองดีเป็น 3.64 เท่าของผู้ที่มีการ
สนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง-ต่ำ� ทั้งนี้
อาจเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ทีม่ โี รคประจำ�
ตัว โรคประจำ�ตัวที่พบมากที่สุดคือ โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ โรคทีพ่ บดังกล่าวเป็น
โรคที่ต้องติดตาม รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่าง
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
อธิ บ ายได้ ว่ า ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ค นเดี ย ว
มี ส ถานภาพสมรสคู่ ร้ อ ยละ 67.4 ซึ่ ง ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเมือ่ มีบคุ คลในครอบครัว
มีความเจ็บป่วยจะต้องดูแลกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ กัน เช่น สามีหรือภรรยา
เป็นต้น
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
โรคหลอดเลือดสมอง แต่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึง่ เป็น
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บน้ อ ย (r = .25)
ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของนิรชั รา
จ้ อ ยชู วั น เพ็ ญ ภิ ญโญภาสกุ ล และวิ ช ชุ ด า
เจริญกิจการ8 ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพและสอดคล้องกับ
การศึกษาของชลิดา โสภิตภักดีพงษ์ ปัญญรัตน์
ลาภวงศ์วัฒนา และสุนีย์ ละกำ�ปั่น14 ที่พบว่าการ
รับรูป้ ระโยชน์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการส่ง
เสริมสุขภาพของครอบครัวที่เสี่ยงต่อโรคหลอด
เลือดสมอง แต่ไม่สามารถทำ�นายพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวทีเ่ สีย่ งต่อโรคหลอด
เลือดสมองได้

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบว่า ความตระหนักรู้ต่อโรค
หลอดเลือดสมอง และแรงสนับสนุนทางสังคม
เป็นปัจจัยที่สามารถทำ�นายพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลื อ ดสมองของผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม เสี่ ย งโรค
หลอดเลือดสมองได้ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี
ดังนี้
1. พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิ ดโรคหลอดเลื อ ดสมอง ควรส่ ง เสริ ม การ
ตระหนั ก รู้ ต่ อโรคหลอดเลื อ ดสมองโดยการให้
ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมการรับ
รู้เรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความรุนแรง
ของโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทำ�
วิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมองและ
เพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคมสำ�หรับผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อจำ�กัดในการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาเพียงในหมู่บ้านเดียว
ประชากรที่ได้ยังไม่มีความหลากหลายของพื้นที่
ซึง่ อาจยังไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทัง้ ประเทศ
จึงทำ�ให้มีค่าอิทธิพลในการทำ�นายได้ค่อนข้างต่ำ�
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