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ความรูเรื่ องโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยนอก 
แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร

บทคัดยอ
หลักการและเหตุผล
 โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตาย

อันดับสองของไทยและบ่ันทอนคุณภาพชีวิตของ

ผูปวย ผูปวยควรรูจักปจจัยเส่ียงของโรคเลือด

สมอง อาการและความเรงดวนในการมารักษาที่

โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค
 1. เพือ่หาคาคะแนนความรูของผูปวยนอก

แผนกอายุรกรรม เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

 2. เพือ่ศึกษาปจจยัทีม่แีนวโนมสมัพนัธกบั

การมีความรูโรคหลอดเลือดสมอง

รูปแบบการวิจัย
 การวิจัยเชิงพรรณนา

สถานท่ีวิจัย
 โรงพยาบาลศรีนครินทร

ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง
 ผู ป ว ย น อ ก แผนก อ า ยุ ร ก ร ร ม ข อ ง

โรงพยาบาลศรีนครินทร ขนาดตัวอยางจํานวน 

100 คน

เครื่องมือ
 แบบสัมภาษณมเีนือ้หาเรือ่งความรูเกีย่วกบั

อาการ ปจจัยเส่ียง และความเรงดวนในการรักษา 

ของโรคหลอดเลือดสมอง

การวิเคราะหขอมูล
 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก สัดสวน ความถ่ี 

คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล (IQR) คาเฉล่ีย            
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ชวงเชื่อม่ันรอยละ 95  

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาผูปวยกลุมตัวอยาง 100 คน 

พบวามีความรูเกี่ยวกับอาการของโรคหลอดเลือด

สมอง ดวยคะแนนคามัธยฐาน 6 คะแนน (IQR 

3.75) จากคะแนน 10 คะแนน โดยตอบถูกขอชา

ครึ่งซีกและพูดลําบาก มากที่สุด (รอยละ 72) กลุม

ผูปวยมีความรูดานปจจัยเสี่ยง (คะแนนเต็ม 13 

คะแนน) มีคะแนนคามัธยฐาน 9 คะแนน (IQR 4) 

โดยตอบถูกขอปจจัยเสี่ยงการไมออกกําลังกาย

มากที่สุด (รอยละ 84) สําหรับความรูที่ผูปวยตอง

รูเพื่อรับการรักษาอยางทันทวงทีพบวารอยละ 51 

(95%CI 41.35-60.58) ของผูปวยทราบวาตองมา

ถึงโรงพยาบาลกอน 270 นาที แตมีเพียงรอยละ 

24 (95%CI 16.69-33.23) ทราบวาตองโทรศัพท

ไปที่หมายเลข 1669 รอยละ 34 ของผูปวยทราบ

ขาวทางการแพทยจากรายการโทรทัศน และอื่นๆ 

รายไดและการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีแนวโนมตอความรู

ดานอาการ ปจจัยเสี่ยง และความเรงดวน

สรุปผลการวิจัย
 ผูปวยกลุมตัวอยางมคีวามรูเกีย่วกบัอาการ

และปจจยัเส่ียงของโรคหลอดเลือดสมองคอนขาง

ด ีแตยงัขาดความรูเก่ียวกบัภาวะฉกุเฉินในการมา

โรงพยาบาล 

Abstract
Rationale
 Stroke is the second most common 

cause of death in Thailand and deters 

enourmously the quality of life of survivors. 

People should know the signs and risk fac-

tors of stroke. They should also know the 

time limit in which to reach the hospital.

Objective
 1. To evaluate the level of knowledge 

of OPD patients about the signs, risk factors, 

and severity of stroke.

 2. To explore factors that may have 

impact on stroke knowledge. 

Study design
 Descriptive study

Settings
 Srinagarind Hospital

Population and sample size
 100 out patients receiving care at the 

internal medicine out- patient department. 

 Tools:  Face to face interview using a 

questionnaire. Questions about knowledge 

were asked in ”Yes„ ”No„ ”Do not know„ 

fashion. 
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Data analysis
 Descriptive statistics, median, IQR, 

mean, standard deviation, 95% confi dential 

interval

Results
 Stroke knowledge regarding signs 

had a median score of 6 (IQR 3.75) out of 10. 

The most common sign noted was speech 

diffi culty and hemianesthesia (72%). Stroke 

knowledge regarding risk factors had a 

median score of 9 (IQR 4) out of 13. The 

most common risk factor noted was lack 

of exercise (84%). Knowledge regarding 

time to hospital within 270 minutes was 

51% (95%CI 41.35-60.58) and 24% (95%CI 

16.69-33.23) correctly identifi ed 1669 as the 

emergency number. Mass media at 34% 

was the most common source of informa-

tion for health education. Higher salary 

and education shows a trend for increase 

knowledge for stroke.

Conclusion
 From the study, the study group 

showed to have knowledge of signs and risk 

factors of stroke, but still lacked knowledge 

in the severity of stroke. 

บทนํา
 อัมพาต อัมพฤกษ เปนการเจ็บปวยแบบ

หนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการ

ตายอันดับ 3 ทั่วโลก และเปนสาเหตุที่สําคัญของ

ความพิการท่ีรุนแรง ขอมูลทางสถิติขององคกร

อนามัยโลกป พ.ศ. 2545 พบวาในแตละปมี

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมทั่วโลกกวา 

15 ลานคน1 ในจํานวนน้ี 5 ลานคนเสียชีวิตและ

อีก 5 ลานคน กลายเปนคนพิการอยางถาวร ในป 

พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีจํานวนผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมอง มากถึง 200,000 คน2,3 โรคหลอดเลอืด

สมองเปนโรคสองของประเทศไทย2,3 นอกจากนี้

ยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหความพิการอยางถาวร

และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผูปวยลงอยางมาก 

คาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองมีมลูคาสงูถึง 100,000-1,000,000 บาท/คน/

ป2,3 เฉพาะคาใชจายในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองรายใหมทั้งประเทศประมาณ 3 หมื่น

ลานบาท/ป (ประมาณการป พ.ศ. 2547 มูลคา 

29,886,225,000 บาท2,3) นอกจากจะทําใหสูญเสีย

เงินมูลคามหาศาลแลว ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองยังเปนภาระท้ังกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน 

และประเทศเปนอยางสูง 

 จากการศึกษาตางๆพบวาโรคหลอดเลือด

สมองนั้นเปนโรคที่สามารถดําเนินการควบคุม

ปองกันสาเหตุของการเกิดโรค และลดอัตราการ

ตายและการเจ็บปวยได โดยการลดปจจยัเสีย่งตอ

การเกิดโรค4 ซึ่งปจจัยเหลาน้ีอยูในชีวิตประจําวัน 
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พฤตกิรรมและสภาพแวดลอม เชน ภาวะความดนั

โลหิตสูง, การสูบบุหรี่, การมีระดับนํ้าตาลในเลือด

สูง, การมีไขมันในเลือดสูง, นิสัยบริโภคอาหารท่ี

ไมถูกตองตางๆ, การขาดการออกกําลังกาย, การ

มีประวัติเปนโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง

มากอน, พันธุกรรมและความเครียด เปนตน2-5  

ดงันัน้การเขาใจและมองเห็นถงึความสําคญัของการ

ลดจงึเปนวธิปีองกนัโรคหลอดเลอืดสมองทีส่าํคญั

และชวยลดอัตราการเกิดโรคลงได การรักษาโรค

หลอดเลือดสมองจะไดผลดีหากไดรับการรักษา

ภายใน 4.5 ชัว่โมง6 นบัตัง้แตมอีาการคร้ังแรก ดงัน้ัน

การทราบถึงอาการรวมท้ังสัญญาณเตือนของ

โรคหลอดเลือดสมอง เชน ชาหรือออนแรงที่หนา 

แขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งอยางทันทีทันใด, ความ

รูสึกตัวเปล่ียนหรือพูดลําบาก พูดไมได พูดไมชัด

หรอืไมเขาใจคาํพดูอยางทนัททีนัใด, มปีญหาเรือ่ง

การมองเห็น ตาพรามัว หรือเห็นภาพซอนของตา

ขางใดขางหน่ึงหรือทั้งสองขางอยางทันทีทันใด, มี

อาการมึนงง เวยีนศรีษะ เดนิไมได เดนิลาํบาก เดนิเซ

หรือสูญเสียการทรงตัวในการยืนและเดินอยาง

ทนัททีนัใด, ปวดศีรษะอยางรุนแรงทันททีนัใดโดย

ไมทราบสาเหตุ เปนตน2-5  ซึ่งอาการขางตนเหลานี้ 

เปนอาการที่สามารถสังเกตไดงายจะทําใหผูปวย

ตระหนักถึงความสําคัญของความเรงดวนในการ

เขารับการรักษา และชวยลดการเกิดความพิการ  

อยางถาวรลงได  โรคหลอดเลือดสมองเปนปญหา

สําคัญของประเทศ2,3 รัฐบาลจึงมีนโยบายตางๆ

มากมายเพื่อใหความรูแกผูปวยเกี่ยวโรคหลอด

เลอืดสมอง การทราบแหลงขอมูลทีผู่ปวยไดรบัน้ัน

จะทําใหเกิดการพัฒนาแหลงขอมลูเหลานัน้ใหเปน

แหลงใหขอมูลอยาง   ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

สูงแกประชาชนทั่วไปใหดียิ่งขึ้น

 สําหรับการศึกษาความรูเรื่องโรคหลอด

เลือดสมองในดานอาการ ปจจัยเสี่ยงของการเกิด

โรคและความเรงดวนในการมารับการรักษาใน

ประชาชนทัว่ไปนัน้แทบไมมบีคุคลหรอืคณะใดได

ทําการศึกษามากอน ซึ่งเปนเรื่องที่มีความจําเปน

ตอการศึกษาเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหา 

หาสาเหตแุละพฒันาวธิกีารใหความรูแกประชาชน 

เพื่อลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน

ประเทศไทยรวมท้ังเพ่ิมการปองกันโรคและการ

เกิดโรคซํ้าของประชาชนในประเทศไทยตอไป

 

วัตถุประสงค
 1. เพื่ อหาค าคะแนนความรู เกี่ ยวกับ

โรคหลอดเลือดสมอง ของผูปวยนอกแผนก

อายุรกรรมฯ 

 2. เพ่ือศกึษาปจจยัทีม่แีนวโนมสมัพนัธกบั

การมีความรูโรคหลอดเลือดสมอง

นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่
สําคัญ
 โรคอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง 

หมายถึง  โรคท่ีมีอาการเกิดข้ึนอยางปจจุบันทัน

ดวน กอใหเกิดอาการทางระบบประสาทจากสมอง

บางสวนหรือสมองทั้งหมด เชน แขนขาไมสามารถ

เคลื่อนไหวได เปนตนโดยอาการน้ันเปนอยูนาน

เกิน 24 ชั่วโมง หรือ ทําใหเสียชีวิต ที่มีสาเหตุมา
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จากหลอดเลือดสมอง

 ความรูเรือ่งโรคอมัพาตจากโรคหลอดเลอืด

สมอง หมายถึง ทราบถึงอาการ ปจจัยเสี่ยงและ

แนวทางการรักษาของโรคอัมพาตจากโรคหลอด

เลือดสมอง

 ผูปวยนอกแผนกอายรุกรรม หมายถงึ ผูปวย

ไทยที่ รั บการรั กษาที่ แผนกอายุ รกรรมใน

โรงพยาบาล โดยไมตองนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล โดยไมนับรวมผูปวยที่เคยเปนโรค

หลอดเลือดสมองและผูปวย ที่ไมสามารถเขาใจ

การสื่อสารกับผูทําวิจัยได

 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตจากโรค

หลอดเลือดสมอง หมายถึง ปจจัยที่จะทําใหเกิด

โรคอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก  โรค

ความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน โรคอวน โรคไขมัน

ในเลือดสูง การสูบบุหรี่  มีประวัติคนในครอบครัว

มีภาวะเสนเลือดสมองอุดตัน  โรคหลอดเลือด

หัวใจ ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ความเครียด การ

ไมออกกําลังกาย เปนตน

ระเบียบวิธีวิจัย
 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยเชิงพรรณนา ทําวิจัยที่โรงพยาบาล

ศรนีครินทร จงัหวัดขอนแกน คาํนวณจํานวนกลุม

ตัวอยางโดยใชโปรแกรม WinPepi กําหนดคา

ความเชือ่มัน่ 95% คาความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบั

ไดรอยละ 10 คาความชุก 0.4 จากการเก็บขอมูล

เพือ่หาคา proportion เบือ้งตน ไดจาํนวนตวัอยาง

ทั้งหมด 93 คน โดยไดทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 

100 คน โดยการสุมเปนแบบ systemic sampling 

ทั้งน้ีใหความสําคัญในขอคําถามเก่ียวกับความรูที่

ผูปวยตองมาถึงโรงพยาบาลกอน 270 นาที และ

ทราบเบอรโทรศัพทฉุกเฉินที่หมายเลข 1669

 กลุมตัวอยาง

 เกณฑในการคัดเขา: ผูปวยไทยที่มาใช

บริการ ณ หองตรวจแผนกผูปวยนอกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลศรีนครินทรในวันที่ 4 และ 8 ต.ค. 

2555

 เกณฑในการคัดออก: ผูปวยท่ีเคยเปนโรค 

หลอดเลือดสมองอุดตันและหลอดเลือดในสมอง

แตกมากอน รวมทั้ง transient ischemic attack 

โรคหลอดเลือดในสมองอ่ืนๆ ผูปวยท่ีไมใหความ

รวมมือและผูปวยที่ไมสามารถสื่อสารกับคณะผูทํา

วิจัยได 

วิธีการเก็บขอมูล
 สร างแบบสอบถาม  โดยการทบทวน

วรรณกรรม และตรวจสอบความถูกตอง (vali-

dation) จากผูเช่ียวชาญดานประสาทวิทยา ภาค

วชิาอายรุศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั

ขอนแกน ทดสอบแบบสอบถาม และคาํนวณความ

นาเชื่อถือ (reliability) โดยใชโปรแกม SPSS 17 

คา Cronbach’s alpha คํานวณได 0.917 คณะ

ผูวิจัยไดตกลงทําความเขาใจใหตรงกันเรื่องการ

แจก การสัมภาษณ โดยเร่ิมเก็บขอมูลในวันที่ 4 

และ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.00-12.00 น. 

แจงหัวหนาแผนกผูปวยนอก แผนกอายุรกรรม 

เพื่อรับทราบขอมูลการศึกษาวิจัยจากคณะผูวิจัย 
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ผูวจิยัสวมเสือ้กาวน โดยไดทาํการสมัภาษณผูปวย

ที่มาใชบริการ โดยเลือกแจกผูปวยท่ีนั่งตามเกาอี้

ที่ไดสุมเลือกไวแบบ systemic sampling มีการ

ชี้แจงวัตถุประสงคและใหเขารวมโดยความสมัคร

ใจ

 การเกบ็ขอมลู ทาํแบบ  face to face inter-

view โดยใชแบบสอบถามอยางมีโครงสราง

แบบสอบถาม
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 สวน ไดแก 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย 

 2. ขอมูลการรับรู เรื่องโรคหลอดเลือด

สมองทั้งดานอาการและปจจัยเสี่ยง 

 3. ขอมูลการรับรูความเรงดวนในการมา

โรงพยาบาล

 แบบสอบถามสวนที่ 1 

 เปนขอมูลทั่วไปของผูปวย ไดแก อายุ เพศ 

การศกึษา รายได ประวตัโิรคประจาํตัวและประวตัิ

เคยมารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอก แผนก

อายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร

 แบบสอบถามสวนที่ 2 

 เปนขอมูลการรับรูเรื่องโรคหลอดเลือด

สมองดานอาการ 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ไดแก มองเห็นภาพซอน (diplopia) แขน ขา 

ออนแรงครึ่งซีก (hemiplegia) อาการชาครึ่งซีก 

(hemianesthesia) พูดไมชัด (speech defi cit) 

ปวดศีรษะ (headache) หมดสติ ไมรูสึกตัว (loss 

of conscious) ปากเบี้ยว (mouth-drop) คลื่นไส

อาเจียน (nausea and vomiting) สับสน (con-

fusion) เจ็บหนาอก (chest pain) สวนการรับรู

เรือ่งโรคหลอดเลือดสมองดานปจจยัเสีย่งมี 13 ขอ 

คะแนนเตม็ 13 คะแนนไดแก ประวตัเิปนโรคความ

ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอด โรคขออักเสบ

รูมาตอยด ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ มีประวัติ

คนในครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมอง โรคอวน 

การสบูบหุรี ่ความเครียด การไมกาํลงักายและเคย

ประสบอุบัติเหตุ

 แบบสอบถามสวนที่ 3 

 เปนขอมูลการรับรูความเรงดวนในการมา

โรงพยาบาลเพ่ือประเมินวาผูปวยทราบเวลาใน

การมาโรง พยาบาลกอน 270 นาทีและทราบเบอร

โทรศัพทฉุกเฉิน 1669

การวิเคราะหขอมูล
 มีการกําหนดรหัสตัวอยาง เพื่อจัดทําฐาน

ขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยใช Microsoft 

Excel ทําการปอนขอมูล โดยคณะผูวิจัย 2 คน

อยางเปนอิสระตอกัน (double data entry) ตรวจ

สอบความถูกตองของขอมูล (validation) โดยใช 

EPI info for window จากนั้นนําขอมูลในฐาน

ขอมูลมาแปลงโดยโปรแกรม Stat transfer และ

เขาสูการวิเคราะหในโปรแกรม SPSS/PC version 

17 และตรวจสอบคาที่เปนไปไมได เพื่อแกไขฐาน

ขอมูลใหถูกตอง ประมวลผลขอมูลและวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS/PC version  17

 ขอมลูทีไ่ดจากการศึกษาจะถูกวเิคราะหและ

เสนอในรูปของสถิติเชิงพรรณนา ไดแก สัดสวน 
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ความถี ่คามธัยฐาน คาพสิยัควอไทล คาเฉลีย่ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชวงเชื่อม่ันรอยละ 95  

 สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับความรูที่ผูปวย

ตองมาถึงโรงพยาบาลกอน 270 นาที และทราบ

เบอรโทรศัพทฉุกเฉินที่หมายเลข 1669

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาในผูปวยกลุมตวัอยางจํานวน 

100 คน เพศชายและเพศหญิง 46 และ 54 คนตาม

ลําดับ มีอายุเฉล่ีย 56.90 ป เกือบทุกคน (รอยละ 

99) มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 

53) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5000 บาทตอ

เดือน (รอยละ 37) มีโรคประจําตัว (รอยละ 78) 

ซึ่งเปนโรคประจําตัวที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง ไดแก เบาหวาน ความดัน

โลหติสงู ไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจรวม 67 คน 

(รอยละ 85.9) สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล 11 

และ 8 คนตามลําดับ และในกลุมตัวอยางน้ีมี

ผูปวยท่ีไมเคยมาใชบริการหองตรวจผูปวยนอก

อายุกรรม 9 คน

 การศึกษาขอมูลการรับรูพบวาความรูดาน

อาการพบวามีคะแนนมัธยฐาน 6 คะแนน (IQR 

3.75) จากคะแนนเต็ม 10 โดยตอบอาการชาคร่ึง

ซกีและพูดไมชดัมากท่ีสดุ (รอยละ 72) และอาการ

คลื่นไส อาเจียน ถูกตอบนอยที่สุด (รอยละ 22) 

ดังภาพที่ 1ก สวนความรูดานปจจัยเสี่ยงพบวามี

คะแนนมัธยฐาน 9 คะแนน (IQR 4) จากคะแนน

เต็ม 13 คะแนน โดยตอบวาการไมออกกําลังกาย

เปนปจจยัเสีย่งมากทีส่ดุ (รอยละ 84) และโรคปอด

เปนปจจัยเสี่ยงที่ถูกตอบนอยที่สุด (รอยละ 36) 

ดังภาพที่ 1ข

ภาพที่ 1 รอยละการรับรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองดานอาการและดานปจจัยเสี่ยง
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 การศึกษาความเรงดวนในการมาโรง

พยาบาลผูปวยทราบวาตองมาโรงพยาบาลภายใน 

270 นาทีและทราบเบอรโทรศัพทฉุกเฉินรอยละ 

51 และ 24 ตามลาํดบั ดงัภาพที ่2 โดยกลุมทีท่ราบ

เวลาทีต่องมาโรงพยาบาล มากทีส่ดุคือ มกีารศกึษา

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (รอยละ 55.6) มี

รายไดมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป (รอยละ 100) 

และมโีรคประจาํตวั (รอยละ 53.5) สวนใหญผูปวย

ไมทราบเบอรโทรศัพทฉุกเฉินแตมีกลุมที่ทราบ

มากกวารอยละ 50 ไดแก ผูที่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา (รอยละ 92.5) ระดับมัธยมศึกษา 

(รอยละ 72.2) และผูที่มีรายไดระหวาง 40,001-

50,000 บาท (รอยละ 66.7) ดังตารางท่ี 1 และ

สวนใหญผูปวยไดความรูทางการแพทยจากสื่อ

ตางๆ มากท่ีสุด (รอยละ 34) รองลงมาคือจาก

โรงพยาบาล (รอยละ 17) ดังภาพที่ 3
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ตารางที่ 1 ความสมัพนัธระหวางเพศ การศึกษา รายไดและการมโีรคประจาํตวัตอการทราบเวลาทีต่อง

 มาโรงพยาบาลและเบอรโทรฉุกเฉิน

ทราบเวลาท่ีตองมาโรงพยาบาล ทราบเบอรโทรฉุกเฉิน

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

เพศ 

     ชาย 23 (50.0) 13 (28.3)

     หญิง 28 (51.9) 11 (20.4)

การศึกษา

     ประถมศึกษา 28 (52.8) 49 (92.5)

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 10 (55.6) 13 (72.2)

     ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

และสูงกวา

11 (37.9) 14 (48.3)
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ทราบเวลาที่ตองมาโรงพยาบาล ทราบเบอรโทรฉุกเฉิน

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

รายได

     <5,000 14 (37.8) 2 (5.4)

     5,001-10,000 10 (45.5) 8 (36.4)

     10,001-20,000 6 (42.9) 2 (14.3)

     20,001-30,000 5 (62.5) 3 (37.2)

     30,001-40,000 5 (83.3) 2 (33.3)

     40,001-50,000 4 (66.7) 4 (66.7)

     >50,001 7 (100.0) 3 (24.0)

โรคประจําตัว

     มี 23 (53.5) 10 (23.3)

     ไมมี 28 (49.1) 14 (24.6)
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 เม่ือศึกษาปจจัยดานเพศ การศึกษา รายได

และโรคประจําตัวในความรูดานปจจัยเสี่ยง เพศ

หญิงมีคาคะแนนมัธยฐานสูงกวาเพศชาย และผู

ที่มีโรคประจําตัว มีคาคะแนนมัธยฐานสูงกวาผูที่

ไมมีโรคประจําตัวสวนผูที่มีการศึกษาตั้งแตระดับ

มัธยมศึกษาขึ้นไปมีคาคะแนนมัธยฐานทั้งความรู

ดานอาการและปจจัยเสี่ยงสูงกวาผูที่มีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางรายไดตอความรูดานอาการและปจจัยเส่ียง

ความรูดานอาการ (คะแนนเต็ม 10) 

ความรูดานปจจัยเส่ียง (คะแนนเต็ม 13)

มัธยฐาน (พิสัยควอไทล) มัธยฐาน (พิสัยควอไทล)

เพศ

     ชาย 6.0 (6.00) 8.0 (3.25)

     หญิง 6.0 (2.25) 9.0 (3.00)

การศึกษา

     ประถมศึกษา 5.0 (4.50) 7.0 (5.00)

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 6.5 (2.25) 10.0 (3.25)

     ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและสูงกวา 7.0 (2.00) 10.0 (3.00)

รายได

     <5,000 5.0 (5.00) 8.0 (6.00)

     5,001-10,000 6.5 (4.00) 9.5 (3.00)

     10,001-20,000 6.0 (2.50) 9.0 (3.50)

     20,001-30,000 5.0 (4.75) 11.0 (4.75)

     30,001-40,000 7.0 (2.00) 9.0 (2.25)

     40,001-50,000 8.0 (3.00) 10.0 (5.25)

     >50,001 7.0 (3.00) 12.0 (1.0)

โรคประจําตัว

     มี 6.0 (6.00) 9.0 (3.00)

     ไมมี 6.0 (3.50) 8.0 (4.00)
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การอภิปรายผล
 จากการศกึษาในงานวิจยัน้ีพบวากลุมผูปวย

มีความรูดานอาการมีคะแนนมัธยฐาน 6 คะแนน 

(IQR 3.75) และความรูดานปจจัยเสี่ยงคะแนน

มัธยฐาน 9 คะแนน (IQR 4) 

 Pancioloi et al7 ไดกลาววาการปองกัน

โรคหลอดเลือดสมองคือการท่ีประชากรทราบ

อาการของตัวโรค และมาโรงพยาบาลใหทันเวลา 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาประชากรทั่วไป

มีความรูเกี่ยวกับอาการและ ปจจัยเสี่ยงคอนขาง

นอย Pancioloi et al7 พบวามีเพียงรอยละ 68 ที่

สามารถบอกอาการของโรคหลอดเลือดสมอง หนึง่

ขอ Dearborn et al8 ไดประเมินความรูดานอาการ 

และปจจัยเส่ียง พบวาประชากรมีคะแนนเฉล่ีย 2.7 

ขอจาก 6 ขอ 

 ผลการศกึษาของงานวจิยัน้ี สงูกวางานวจิยั

อื่นๆ ซึ่งอาจเกิดเนื่องจาก กลุมผูปวยเปนกลุมที่

พบแพทยเปนประจําทําใหมีโอกาสไดรับความรู

เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองผูปวยตอบอาการ 

ชาครึ่งซีกและพูดไมชัดมากท่ีสุด (รอยละ 72) 

ซึ่งสอดคลองกับการรณรงคเรื่องอาการของโรค

หลอดเลือดสมองที่จะใช  FAST หรือ Face Arm 

Speech Time และสอดคลองกบัผลงานวจิยัของ

สมศักดิ ์เทยีมเกาและคณะ9  ทีพ่บวาผูปวยสามารถ

ตอบอาการชาครึ่งซีกมากที่สุด  (รอยละ 50.4) แต

อยางไรก็ตามพบวาผลของงานวิจัยนี้มีคะแนนสูง

กวากลุมตัวอยางของสมศักดิ์ เทียมเกาและคณะ9 

 นอกจากน้ียังพบวากลุมผูปวยตอบวา

อาการเจ็บแนนหนาอกเปนอาการของโรคหลอด

เลือดสมอง (รอยละ 49) ซึ่งคลายๆกับงานวิจัย

อื่นๆ7,8,10 สาเหตุที่ทําใหกลุมผูปวยตอบวาอาการ

เจ็บหนาอกเปนอาการของโรคหลอดเลือดสมอง  

อาจเกิดจากความคิดที่วาอาการเจ็บหนาอกเปน

อาการของโรคหัวใจและโรคหัวใจทําใหเลือดไป

เลีย้งสมองไมเพยีงพอจึงทาํใหเกดิโรคหลอดเลอืด

สมองอีกแนวคิดที่วาอาการอัมพาตจากโรคหลอด

เลือดสมองนั้น เปนอาการที่เกิดขึ้นทันทีและหัวใจ

นั้นเปนอวัยวะท่ีสําคัญทําใหคิดวาจะมีอาการเจ็บ

หนาอกรวมกับอาการอ่ืนๆ  และอีกแนวคิดหน่ึง

เนื่องจากถามกลุมผูปวยไมสามารถบอกเหตุผล

ในการตอบได และบอกวาเกิดจากการคาดเดาเอง 

 อีกประเด็นที่นาสนใจคือความรูเกี่ยวกับ

เวลาที่ตองมาโรงพยาบาลพบวากลุมผูปวยที่

ทราบวาควรจะมาโรงพยาบาลภายใน 270 นาที 

มีจํานวน 51 คน (รอยละ 51) ซึ่งสาเหตุที่ตอบ

เชนนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางประชากรคิดวาเปน

อาการเรงดวนและมีอันตรายถึงชีวิตจึงควรจะมา

โรงพยาบาลโดยเร็วและความรูเกี่ยวกับเบอรโทร

ฉุกเฉิน (เบอรโทรศัพท 1669 พบวาจํานวนกลุม

ผูปวยท่ีทราบเบอรโทรฉุกเฉินจํานวน 24 คน 

(รอยละ 24) สาเหตุที่ตอบไดนอย คาดวาเกิดจาก

การประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง เมื่อทําการศึกษาใน

เชงิ sub group analysis เพือ่หาปจจยัทีอ่าจสงผล

ตอความรู ไดแก เพศ ระดบัการศกึษา รายไดเฉลีย่

ตอเดือน โรคประจําตัวที่มีโอกาสเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง เมื่อพิจารณาปจจัยเรื่องเพศพบวามี

คะแนนมัธยฐานเทากันระหวาง ทั้งสองเพศโดย 

IQR ของเพศหญิงแคบกวา ซึ่งสอดคลองกับงาน
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วิจัยของ Willey et al10 ที่พบวาเพศหญิงมีโอกาส

ตอบอาการของโรคหลอดเลือดสมองถูกมากกวา

เพศชายแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 เมื่อพิจารณาปจจัยของระดับการศึกษาพบ

วาการศึกษาที่สูงขึ้นมีแนวโนมคะแนนมัธยฐาน

ของความรู  ดานอาการและปจจยัเสีย่งเพิม่มากขึน้

และ IQR แคบลง ซึ่งสอดคลองที่พบวาการศึกษา

มี OR 1.5 ตอความรูของโรคหลอดเลือดสมอง2 

ในกลุมที่มีระดับการศึกษาสูงสามารถตอบวามา

โรงพยาบาลในเวลา นอยกวา 270 นาทีและเบอร

โทรศัพทฉุกเฉินไดมากกวาระดับการศึกษาที่

ตํ่ากวา

 เมื่อพิจารณาปจจัยรายไดเฉล่ียตอเดือน

พบวาเมื่อรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมสูงขึ้นจะพบ

แนวโนมที ่ คะแนนมธัยฐานของความรูดานอาการ

และปจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและ IQR แคบลง ซึ่ง

อาจเปนผลเน่ืองจาก กลุมตัวอยางที่มีรายไดสูง

มีขนาดเล็กกวา เมื่อรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มขึ้น

พบวาโอกาสท่ีจะตอบผิด ในความรูดานเวลาท่ี

ตองมาโรงพยบาลและเบอรฉุกเฉินนอยลง โดย

ในกลุมที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท ตอบถูก

หมดทุกคน จึงอาจสรุปรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผล

ตอความรูดานความเรงดวนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซึ่งตรงนี้สอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆที่กลาว

วา socioeconomic มผีลตอความรูของโรคหลอด

เลือดสมอง7

 เมื่อพิจารณาปจจัยของการมีโรคประจําตัว

ทีม่โีอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดสมองนัน้พบคะแนน

มธัยฐาน เทากนัระหวางกลุมทีม่โีรคประจาํตวัและ

ไมมโีรคประจําตวัโดย IQR ไมแตกตาง และยังพบ

วาในกลุมทีม่ ีโรคประจาํตวัมโีอกาสตอบผดิในดาน

ความรูดานเวลาที่ตองมาโรงพยาบาลและเบอร

โทรฉุกเฉินมากกวากลุมที่ ไมมีโรคประจําตัว ซึ่ง

ไมสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนที่พบวาโรคความดัน

โลหิตสูงเปนปจจัยที่มีผลตอความรู9 

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาของงานวิจัยนี้พบวากลุม

ประชากรที่ไดศึกษามีความรูในดานของอาการ

และปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองโดย

ตอบถูกไดมากกวาครึ่งของคําถาม โดยปจจัยดาน

การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการมี

ความรูดานอาการและปจจยัเส่ียง ในกลุมประชากร

ยังขาดความรูในระยะเวลาที่ตองมาโรงพยาบาล

หากมอีาการของโรคหลอดเลอืดสมองและไมทราบ

เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน 

ขอเสนอแนะ
 1. ในแบบสอบถามควรตั้ งคํ าถามให

ละเอียด ครอบคลุมและมีคําถามลวงมากกวานี้ 

เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ

 2. ในการศึกษาครั้ งตอไป  ควรทําใน

ประชากรศึกษาขนาดใหญขึ้นเพ่ือใหขอมูลที่ไดมี

ความนาเชื่อถือมากขึ้น

ขอจํากัดในงานวิจัย
 1. เนือ่งจากผูปวยอยูในระหวางนัง่รอเรยีก

เขาพบแพทยทาํใหผูปวยบางคนไมใหความรวมมอื
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ในการตอบแบบสอบถามเทาที่ควร  

 2. จากขอจาํกดัเร่ืองเวลา ทรพัยากรและงบ

ประมาณในการทาํวจิยั ทีม่อียูอยางจาํกดั ทาํใหไม

สามารถศึกษา ผูปวยในแผนกอ่ืนๆนอกจากแผนก

อายุรกรรม ในโรงพยาบาลแหงหน่ึง ในจังหวัด

ขอนแกนได

 3. มีงานวิจัยที่ศึกษาความรู เกี่ยวกับ

อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

นอย ทําใหการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยอ่ืนกับ

ผลการศึกษาในครั้งนี้ไดคอนขางจํากัด
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