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เสียงสะทอนจากการใหความรู
เรื่ องโรคหลอดเลือดสมอง

บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 

มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็น(เสียง

สะทอน)จากการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือด

สมองของประชาชนในตําบลนางิ้ว  อําเภอเขาสวน

กวาง  จงัหวัดขอนแกน  ทาํการเก็บขอมูลจากกลุม

ตวัอยางของแตละหมูบาน โดยไดใชวธิสีุมตัวอยาง

อยางงาย จบัสลากตามจาํนวนหลังคาเรอืนท่ีมกีลุม

ตัวอยางอาศัยอยูไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 

579 คน วิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปโดยใชสถิติ

เชงิพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คา

เฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสะทอน

การใหความรูเรือ่งโรคหลอดเลอืดสมอง 2 ประเดน็ 

คือ ขอดีของส่ือ กลาวคือ สื่อวีดิทัศน และคูมือ/

เอกสาร/แผนพับ ที่ใหมามีความรูมาก ๆ เขาใจได

งาย ประเด็นที่ 2 คือ ปญหาจากส่ือ เมื่อพิจารณา

สื่อหอกระจายขาว กลุมตัวอยางตอบวา ไมไดยิน

หอกระจายขาวเพราะอยูปลายนา ฟงแตไมชัด ไม

เปดหอกระจายขาว ไมไดยินมานานแลว หรือใน

สวนกลุมทีไ่ดยนิแตไมไดตัง้ใจฟง หอกระจายขาว

เปดเชาเกินไปทําใหฟงไมจบเพราะตองไปทํางาน 

สวนปญหาจาก คูมือ/เอกสาร/แผนพับ กลาวคือ 

หนังสือตัวเล็กเกินไป เนื้อหาเยอะมากอานแลวไม

เขาใจเนื้อหาเทาไร ไมมีเวลาในการอานเพราะตอง

ทํางานหรือเล้ียงหลานไปดวย ตาไมดี มองไมชัด 

ตองใหลูกหลานอานใหฟง หลานก็อานบางไมอาน

บาง ลูกเอาเอกสารไปจึงไมไดอานใหฟง บางก็ไม

ไดยิน และมีบางสวนกลาววา อานบางไมอานบาง

แตไดยินผูใหญบานเปดใหฟงทุกเชา
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 ขอเสนอแนะ ควรผลิตสื่อคูมือ/เอกสาร/

แผนพับใหเนื้อหาครอบคลุมและกระชับนาอาน 

ภาษาเขาใจงายรวมกับมีภาพประกอบ เพิ่มการ

ผลิตสื่อวีดีโอ สื่อวีดิทัศน สําหรับผูที่อานไมออก

เขียนไมไดหรือกลุมผูสูงอายุ ควรมีการตรวจ

สภาพหอกระจายขาวใหใชงานไดอยูเสมอหรือ

อาจติดต้ังหอกระจายขาวไรสายแทน ซึ่งจะทําให

หมดปญหาของการไมไดยินสําหรับบานที่อยูหาง

ไกล อกีทัง้ยงัขจดัปญหาการเปดปดและจดัรายการ

เพราะสามารถควบคมุดวยระบบคอมพวิเตอร ควร

กําหนดชวงเวลาใหเหมาะสม เชน ตอนเย็น อีกทั้ง

บรกิาร 1669 ควรปรบัปรงุเพือ่เอือ้ตอความสะดวก

ของผูใชบริการ

หลักการและเหตุผล
 โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ 

อัมพาต เปนโรคท่ีพบบอยเปนอันดับสามรองจาก

โรคหัวใจและโรคมะเร็งพบไดบอยโดยเฉพาะใน

ผูสูงอายุและผูที่มีปจจัยเสี่ยง1 จากสถิติกระทรวง

สาธารณสุข ป 2549 ของสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวาโรค 

หลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3 

ในประชากรไทย และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง โดยขอมูลในป 2552 พบวามีผูเสียชีวิต

ดวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 176,342 คน 

หรือคดิเปน 3 คน ในทกุ 2 ชัว่โมง และเมือ่พจิารณา

ขอมูลสถานการณ อัตราปวยดวยโรคหลอดเลือด

สมอง จากสถติสิาธารณสขุของสาํนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร ป 2547 – 2552 สรุปไดวา แนวโนม

ภาระโรคหลอดเลือดสมองในคนไทยเพ่ิมข้ึนตาม

ลาํดับ ตัง้แตป พ.ศ.2547 จากอัตราปวยท่ัวประเทศ 

152.59 ตอประชากร 100,000 คน เพิม่เปน 277.67 

ตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2552 และ

เมื่อพิจารณาอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา มีอัตราปวย

เพิ่มขึ้นทุกป เชนกัน (พ.ศ. 2547-2552) เทากับ 

108.41, 105.34 , 129.46 , 134.21,143.22 และ 

208.45 ตอแสนประชากร2

  การพิจารณาถึงความรุนแรงและความ

สําคัญของปญหาของโรคหลอดเลือดสมองนั้น 

นอกจากจะตองคํานึงถึง อัตราปวยและอัตราตาย

ตามขอมูลขางตนแลว โรคหลอดเลือดสมองยังเปน

สาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ (disability ad-

justed life years : DALYs) ทีส่าํคญัของประเทศ 

โดยพบวาในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเปน

สาเหตุสาํคญัของการสูญเสียอนัดบั 3 ในผูชายรอง

จากโรคเอดสและอุบัติเหตุการจราจร และอันดับ 

2 ในผูหญิงรองจากโรคเอดส เนื่องมาจากผูปวยที่

รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองน้ันมักมีความ

พิการหลงเหลืออยู ไมมากก็นอย และตองใชชีวิต

อยางพิการตลอดชวงชีวิตที่เหลือ ซึ่งความพิการ

ดังกลาวสงผลกระทบมิใชตอตัวผูปวยเทานั้น แต

ยังสงผลตอครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอีก

ดวยนอกจากนี้ไดมีการคํานวณคาใชจายสําหรับ

โรคหลอดเลือดสมองพบวา ตนทนุเฉล่ียของผูปวย

จากการเจ็บปวย เทากับ 162,664.97 บาทตอคนตอ
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ป3 ดังนั้นจะเห็นไดวา การเจ็บปวยดวยโรคหลอด

เลือดสมองน้ัน ทําใหเกิดภาระตอตัวผูปวยและ

ครอบครัว จํานวนมาก และหากผูปวยไมสามารถ

รับภาระดังกลาวได ภาครัฐจะตองเขามารับภาระ

ดงักลาว ทาํใหรฐัตองสญูเสยีรายไดจาํนวนมากใน

การดแูล รกัษาผูปวยจากโรคหลอดเลอืดสมอง ดงันัน้

จึงกลาวไดวา โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคเรื้อรัง

ที่มีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งตอตัว

ผูปวยเอง ครอบครัวและประเทศชาติโดยรวม4-6 

 วิธีการท่ีจะลดความเส่ียงตอการเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง คือการควบคุมดูแลตนเองโดย

การเฝาระวังปจจัยตอโรคหลอดเลือดสมองของ

ตนเองอยางตอเนื่อง จะสามารถลดความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดสูงถึง รอยละ 807 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

ปพ.ศ. 2554-2563 ที่มีนโยบายเรงรัดมาตรการ

สรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย ประชาชนมีการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพไดอยางถกูตอง 

เหมาะสม เพือ่ลดอตัราปวย ตายผลกระทบจากโรค

ไมติดตอเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

หวัใจ หลอดเลือดสมองและมะเร็ง และผลกระทบ

จากโรควิถชีวีติ โดยความรวมมอืจากภาคีเครือขาย

ทกุภาคสวน8 ซึง่โปรแกรมเกีย่วกบัสงเสรมิหรือการ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง มีหลายโปรแกรม 

เชน ในประเทศออสเตรเลีย ใชโปรแกรมที่ชื่อวา 

”Stroke safe„ เปนโปรแกรมท่ีสรางขึ้นมาเพื่อลด

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เหมาะกับ

บุคคลท่ัวไป, ผูมีปจจัยเส่ียง, ผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมอง และผูเชีย่วชาญทางสขุภาพ โดยเนนให

ความรูเพื่อเพิ่มความตระหนักเก่ียวกับโรคหลอด

เลือดสมอง ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรค,ยารักษา

และระบบบริการที่กาวล้ําทันสมัย8 และกลยุทธ

การปองกันโรคจากผลทางกายเปนหลัก9,10 เชน 

การใชยาเพื่อควบคุมระดับไขมัน, ความดันโลหิต

สูง เปนตน โดยรวมแลวกลยุทธนี้จะอยูภายใต

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวัน10 

แตโดยแทจริงแลวหลักเกณฑของโปรแกรมการ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ไมมีทฤษฎีใด ๆ ที่

ระบุไวอยางชัดเจน เนื่องมาจากการปองกันโรค

หลอดเลือดสมองประกอบดวยหลายปจจัยและ

อยูภายใตการปรับเปล่ียนพฤติกรรมซ่ึงไมสามารถ

คาดเดาไดวาทําอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ11

 โรงพยาบาลศรีนครินทรมหาวิทยาลัย

ขอนแกน เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญคือเปน

ผูใหบริการดานวิชาการและการวิจัย เพื่อแกไข

ปญหาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการพัฒนา

งานประจําสูงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม 

รวมท้ังการศึกษาคนควาองคความรูใหมดานโรค

หลอดเลือดสมองแบบบูรณาการ เพ่ือนําไปสูการ

บริการดานสุขภาพแกประชาชน ทางโรงพยาบาล

ศรีนครินทรจึงไดทําการวิจัยเรื่องความรู ทัศนคติ 

และการปฏบิตัติวัเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองใน

เขตชนบท มกีารใหความรูโดยใชสือ่ประชาสมัพนัธ

ออกเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ 

 1) สื่อวีดิทัศน ใชในการใหความรูทางหอ

กระจายขาว เปนสื่อที่สามารถใชกับกลุมเปาหมาย

กลุมเล็กและกลุมใหญหรือรายบุคคล ชวยลดภาระ

ของผูสอนหรือผูบรรยาย ในการเดินทางไปสอนใน
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ที่ตาง ๆ สามารถใหความรูแกผูที่ไมสามารถอาน

เขียนไดอีกทั้งยังดึงดูดความสนใจไดดี  มีอายุ

การใชงานนานและยากแกการบบุสลาย และขนาด

ของแผนเล็กกะทัดรัดเหมาะแกการพกพา เนื้อหา

ประกอบดวย ความหมาย สาเหตุและปจจัยเสี่ยง 

อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค แนวทาง

การรักษา วิธีการรักษา การพยาบาลท่ีผูปวยจะได

รบั ยาท่ีใชการฟนฟูสภาพผูปวย การดูแลและบําบัด

ฟนฟูผูปวยอัมพาตครึ่งซีก การออกกําลังกาย

โดยใหผูปวยทําเองแบบงาย ๆ การจัดทานอน 

การพลิกตะแคงตัวจากทานอนหงาย การลุกขึ้น

และยืน การเคลื่อนยายตัว การแตงกาย ปญหาที่

พบบอย การปองกันโรคหรือภาวะที่อาจจะทําให

เกิดอัมพฤกษ อัมพาต การปองกันไมใหมีการ

กลับเปนซ้ํา

 2) สื่อที่เปนเอกสาร/คูมือ มีขอดีคือ มีเนื้อที่

เพียงพอท่ีจะใชบรรจุเนื้อหาสาระ ขอความภาพ

ตาง ๆ  ไดตามความมุงหมายของการประชาสมัพนัธ 

ดงึดดูความสนใจ  หรอืความสะดวกในการหยบิใช 

สามารถใชไดกลุมเปาหมาย หลายกลุมไดในเวลาที่

พรอมกัน สื่อมีอายุการใชงานนาน สามารถอานได

ตามความสามารถของแตละบุคคลและสามารถ

นําติดตัวไปทุกหนแหงและเหมาะสําหรับการ

อางองิหรอืทบทวน แตกม็ขีอเสยีคือ ผูมปีญหาทาง

สายตา หรือผูสูงอายุอานไมสะดวกในการใช และ

ผูไมรูหนังสือ ไมสามารถเขาถึงได โดยเนื้อหาของ

เอกสารคูมอื ทีส่รางขึน้เปนสือ่การดแูลสขุภาพภาค

ประชาชนเร่ืองโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดจากการ

ประชุมวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรูการดูแลสขุภาพ

สําหรับประชาชนจังหวัดขอนแกน เนื่องในวันแม

แหงชาติ ประจําป 2553 ณ ตําบลบานทุม อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน แลวนํามาจัดทําเปนคูมือ

การดูแลสุขภาพเพ่ือใหประชาชนไดนําความรูไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ประกอบไปดวย ความรู

ทั่วไป สถานการณโรคอัมพฤกษ อัมพาต  ความ

หมาย สาเหตุและปจจัยเสี่ยง อาการและอาการ

แสดง การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา วิธีการ

รักษา การพยาบาลที่ผูปวยจะไดรับ ยาที่ใช การ

ฟนฟูสภาพผูปวย การดูแลและบําบัดฟนฟูผูปวย

อัมพาตครึ่งซีก การออกกําลังกายโดยใหผูปวยทํา

เองแบบงาย ๆ การจัดทานอน การพลิกตะแคงตัว

จากทานอนหงาย การลุกขึ้นและยืน การเคล่ือน

ยายตัว การแตงกาย ปญหาที่พบบอย การปองกัน

โรคหรือภาวะท่ีอาจจะทําใหเกิดอมัพฤกษ- อมัพาต 

การปองกันไมใหมีการกลับเปนซํ้า แบบคัดกรอง

ภาวะเสี่ยงเบื้องตนตอการเปนอัมพฤกษ-อัมพาต 

การดูแลผูปวยที่เปนโรคนี้โดยญาติหรือผูดูแล

ที่บาน  สวนเอกสาร/แผนพับนั้น มีลักษณะของ

เนื้อหา โดยยอเลือกเฉพาะหัวขอหลักที่สําคัญ ๆ 

เนื้อหาเขาใจงาย เหมาะสําหรับการพกพา ซึ่งสื่อ

ชนิดนี้ไมเหมาะสมสําหรับผูที่ไมรูหนังสือหรือมี

ปญหาทางสายตา 2 เรื่อง เรื่องแรกเปนเรื่องของ

ยาตานเกล็ดเลือด เนื้อหาประกอบไปดวย ความ

หมายของเกล็ดเลือด วิธกีารใชยา, อาการขางเคียง 

ขอควรระวังของยาตานเกล็ดเลือดที่ใชบอย  การ

เก็บรักษายา และความรูในการปฏิบัติตัวที่สําคัญ

ขณะท่ีไดรับยา และคําแนะนําสําหรับผูปวยที่ได

รบัยาละลายลิม่เลอืด  แผนพบัเรือ่งทีส่องเปนเรือ่ง
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คําแนะนําสําหรับผูปวยท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

เนือ้หาประกอบไปดวย ยาละลายลิม่เลอืดคอือะไร 

ขอบงใชที่สําคัญ เมื่อทานไดรับยาละลายลิ่มเลือด

ควรปฏิบตัอิยางไร เกบ็ยาอยางไรใหปลอดภัย และ

ของฝากจากพยาบาลเกี่ยวกับยาละลายลิ่มเลือด

 ดงันัน้ทางคณะผูวจิยัจงึตองการสาํรวจความ

คิดเห็น (เสียงสะทอน) จากการใหความรูเรื่องโรค

หลอดเลือดสมองของประชาชนในเขตชนบท เพ่ือ

นาํมาปรับปรงุพฒันา และเลือกรปูแบบการสงเสรมิ

สุขภาพในประชาชนเขตชนบทท่ีเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพ่ือสํารวจความคิดเห็น(เสียงสะทอน)

จากการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองของ

ประชาชนในเขตชนบท

วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย  เปนวิจัยเชิงพรรณา 

(quantitative research)

 ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง คือ 

ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยู

ในเขตตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแกน ที่สมัครใจเขารวมใหขอมูล โดยมีการ

ลงนามอยางมีลายลักษณอักษร และไมมีคาตอบ

แทนใดๆ จากการศึกษาครั้งนี้ โดยการศึกษาวิจัย

นี้ไดผานคณะกรรมการศึกษาจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจํานวนขนาด

กลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกับการศึกษาความรู 

ทศันคติ และการปฏบิตัติวัเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืด

สมอง จํานวน 579 คน โดยคัดเลือกตัวอยางจาก 

หมูบานทั้ง  7 หมูบานแบงตามสัดสวน และทําการ

เก็บขอมลูจากกลุมตวัอยางของแตละหมูบาน โดย

ไดใชวธิสีุมตวัอยางอยางงาย จบัสลากตามจาํนวน

หลังคาเรือนที่มีกลุมตัวอยางอาศัยอยูและมีอายุ

ตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป    

 เครื่องมือที่ ใช  คือ แบบสอบถามท่ีใช

การสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน สวนท่ี 1 

ลกัษณะขอมลูสวนบคุคลของประชากรศกึษา และ

สวนที่ 2 คําถามความคิดเห็น (อยากบอกหมอ

วา......) ซึ่งไดผานการพิจารณาดานเนื้อหา ความ

เหมาะสม ถกูตองตรงตามวัตถุประสงค จากผูทรง

คุณวุฒิ 2 ทานที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวของกับ

ความรูและการปฏิบัติตอโรคหลอดเลือดสมอง

แลว  

 วิธีการลงใหความรู  ใชวิธีการใหแผน สื่อ

วีดิทัศน ใหผูใหญบานเปดทุกวัน แจกคูมือ/

เอกสาร/แผนพับ ใหกับกลุมตัวอยางทุกคน 

จากนั้นมาเก็บรวบรวมขอมูลในสัปดาหที่ 4 

 วิธีการเ ก็บรวบรวมขอมูล  ใชวิธีการ

สัมภาษณโดยตรง เวลาการสัมภาษณประมาณ 

15-20 นาที  โดยทีมวิจัยที่ผานการอบรมเก่ียวกับ

แบบสอบถามเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันแลว

จํานวน 10 คน เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถาม

ทัง้หมดทีผ่านตรวจสอบความครบถวนของขอมลู

แลว จึงลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร

 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม Stata 

release version 10.0 ทาํการวิเคราะหโดยใชสถติิ

เชงิพรรณนา สาํหรบัขอมลูลักษณะทัว่ไป ใชรอยละ 
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คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คามัธยฐาน 

คาสูงสุด คาตํ่าสุด สวนการวิเคราะห เชิงคุณภาพ

ใชวิธีสรุปตีความวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

สรุปผลการวิจัย
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ัง ส้ิน

จาํนวน 579 ตวัอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิง รอยละ 79.1 มีอายุ 40 ปขึ้นไป 

รอยละ 71.3 อายุเฉล่ีย 48.7 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 16.1 อายุนอยที่สุด 15 ป อายุมากที่สุด 

99 ป มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ (BMI อยู

ระหวาง 18.5 – 24.9) รอยละ 57.5 การศึกษาอยู

ในระดับประถมศึกษา รอยละ 74.4 เมื่อพิจารณา

รายได/เดือน/คน พบวา สวนใหญรายไดนอยกวา 

5,000 บาทตอเดือนรอยละ 73.8  รายไดเฉลี่ย 

3,931.2 บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5,242.9 

 คามัธยฐานของรายไดเทากับ 3,000 บาท รายได

ตํ่าที่สุด คือ ไมมีรายได รายไดสูงสุด 50,000 บาท 

มอีาชีพรบัจาง เกษตรกร/พนกังาน/เจาหนาทีบ่รษิทั 

รอยละ 74.6 รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (n=579)
ขอมูล จํานวน รอยละ

เพศ 

     ชาย 121 20.9

     หญิง 458 79.1

อายุ (ป) 

     นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 83 14.3

     31 - 45 ป 175 30.2

     46 - 60 ป 174 30.1

     61 - 75 ป 121 20.9

     75 ปขึ้นไป 26 4.5

(คาเฉล่ีย, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) (48.7, 16.1)

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)

     ผอม(นอยกวา 18.5) 35 6.1

     ปกติ (18.5 – 24.9) 333 57.5

     นํ้าหนักเกิน (25.0 -29.9) 169 29.3

     อวน (30.0 – 39.9) 39 6.8

     อวนมาก (มากกวาหรือเทากับ 40.0) 3 0.5

(คาเฉล่ีย , สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) (24.1, 4.5)
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ขอมูล จํานวน รอยละ

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 431 74.4

     มัธยมศึกษา 111 19.2

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0.3

     อนุปริญญา/ปวส. 12 2.1

     ปริญญาตรี 9 1.6

     สูงกวาปริญญาตรี 1 0.2

     ไมไดเรียน 13 2.3

รายได/เดือน/คน

     นอยกวา 5,000 บาท 430 74.3

     5,000 – 9,999 106 18.3

    10,000 บาทขึ้นไป 43 7.4

คามัธยฐาน (คาตํ่าสุด : คาสูงสุด) 3,000 (0 : 50,000)

ลักษณะอาชีพ 

     นักศึกษา 17 2.9

     คาขาย อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว 38 6.6

     รับจาง เกษตรกร 431 74.4

     ไมมีอาชีพ /ดูแลผูปวย/แมบาน 85 14.7

     ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 1.2

     พนักงาน/เจาหนาที่บริษัท 1 0.2

 จากการวจิยั พบวา การใชสือ่ใหความรูเกีย่ว

กับโรคหลอดเลือดสมองซึ่งประกอบดวยสื่อที่ใช

ใหความรู 2 ประเภทนั่นคือ สื่อวีดิทัศน , คูมือ/

เอกสาร/แผนพับ กลุมตัวอยางไดสะทอนในสวน

ดีของสื่อประเภท สื่อวีดิทัศน วา ”สื่อวีดิทัศน ที่ให

มามีความรูมาก ๆ เขาใจงาย คุณหมออธิบายไดดี

มากเขาใจดี และอยากพบคณุหมอมาก ๆ „ สาํหรบั 

คูมือ/เอกสาร/แผนพับ กลุมตัวอยางไดสะทอนวา 

”หนังสือ/แผนพับดีมาก เนื้อหาอานเขาใจงาย ได

ความรูดี สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได แต

ยังขาดการปฏิบัติตัวจริง ๆ ทราบแตเพียงวาตอง

ปฏบิตัติวัอยางไรตอโรคหลอดเลอืดสมอง„ ”สนใจ
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ทีจ่ะศึกษาและถามขอสงสยัเกีย่วกบัโรคเพราะพอ

จะมีประสบการณเจอคน/ญาติที่มีอาการแบบนี้„ 

”เปนความรู ตัง้ใจอาน ทาํใหเขาใจไมวกวน จาํขอมลู

ไดบาง„ แตในทางกลับกันกลุมตัวอยางสวนหน่ึง

ประสบกับปญหาจากการใชสื่อใหความรูเกี่ยวกับ

โรคหลอดเลือดสมองดังนี้

 1. ปญหาจากการใชสื่อวีดีทัศน 

  1.1 เมือ่พจิารณาการรับฟงหอกระจาย

ขาว พบวา จากกลุมตัวอยางที่ตอบ 122 คน 

สวนใหญกลุมตัวอยางไดรับฟงหอกระจายขาว 

รอยละ 73.7 ไมไดฟงหอกระจายขาว รอยละ 26.3 

โดยปญหาของการฟงหอกระจายขาว สวนใหญฟง

ไมชัด รอยละ 82.8 รองลงมาหอกระจายขาวเปด

เชาเกินไป รอยละ 6.9 สวนปญหาของการไมได

ฟงหอกระจายขาว สวนใหญไมไดยนิ รอยละ 75.0 

รองลงมาผูใหญไมเปดหอกระจายขาว รอยละ 16.7  

รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละปญหาจากการใชสื่อวีดีทัศน 

รายละเอียด จํานวน รอยละ

ฟง (n=29)

     ฟงแตไมจบ 1 3.4

     ไมตั้งใจฟง 1 3.4

     ฟงไมชัด 24 82.8

     เปดเชาเกินไป 2 6.9

     ฟงแตจําไมได เพราะขอมูลเยอะ 1 3.4

ไมไดฟง (n=24)

     ไมไดยิน 18 75.0

     ผูใหญไมเปดหอกระจายขาว 4 16.7

     ไมอยูบาน 2 8.3

  
 นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่ไดรับฟงขาวมี

ขอคิดเห็นวา  ”หอกระจายขาวเปดเฉพาะ 1-2 วัน

แรก เทานั้น„ และ ”ฟงเพียง 1 ครั้ง„ สวนปญหา

ที่เกิดกับกลุมตัวอยางที่ไมไดฟงมีขอคิดเห็นวา 

”ไมไดยินหอกระจายขาวเพราะอยูปลายนา„ และ 

”ไมเปด ไมมีเสียงประกาศ ไมไดยินมานานแลว„

”หอกระจายขาวเปดเชาเกินไปทําใหบางคนฟงแต

ฟงไมจบเพราะตองไปทํางาน„ และ ”สื่อวีดิทัศน

ที่ใหมาเปนความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 

แตไมไดบอกถึงการปฏิบัติตัวตอโรค„

 2. ปญหาจากการใชคูมอื/เอกสาร/แผนพับ 

พบวา จากกลุมตัวอยางที่ตอบ 419 คน สวนใหญ
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ไดอานรอยละ 67.8 ไมไดอานรอยละ 32.7 โดย

ปญหาของการอานสวนใหญอานไมจบ/ยุงยาก/

ไมมีเวลาตองเลี้ยงหลาน/ทํางาน รอยละ 56.7 รอง

ลงมา  อานแตไมคอยเขาใจ/จําไมได รอยละ 25.1 

สําหรับผูที่ไมไดอาน พบวา สวนใหญไมไดอาน

เพราะไมมีเวลาตองทํางาน รอยละ 40.5 รองลงมา 

ตาไมดี มองไมเห็น ตัวหนังสือเล็กเกินไป รอยละ 

31.0 รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละปญหาจากการอานคูมือ/เอกสาร/แผนพับ 

รายละเอียด จํานวน รอยละ

อาน (n=171)

    อานไมจบ/ยุงยาก/ไมมีเวลาตองเลี้ยงหลาน/ทํางาน 97 56.7

     อาศัยหลานอานใหฟง 6 3.5

     อานไมจบตองอาศัยหลานอานใหฟงแตไมเขาใจ และจําไมได 25 14.6

    อานแตไมคอยเขาใจ/จําไมได 43 25.1

ไมไดอาน (n=84)

     อานไมออกตองอาศัยคนอานใหฟง 14 16.7

     ไมมีเวลาตองทํางาน 34 40.5

     ไมไดอานแตเปดดู 2 2.4

     ตาไมดี มองไมเห็น ตัวหนังสือเล็กเกินไป 26 31.0

     ลืมอาน 1 1.2

     ไมมีคนอานใหฟง, ลูกเอาไปอานไมไดอานใหฟง 3 3.6

    ทําหาย 1 1.2

     หูไมดี 3 3.6

 นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังใหขอคิดเห็น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอานคูมือ/เอกสาร/แผนพับ 

ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเด็นวา  

  2.1 เอกสาร/เนือ้หา ปญหาทีเ่กดิขึน้ คอื 

”จําขอมูลไมคอยไดเพราะเยอะเกิน อยากใหสั้น

กวานี้„ ”หนังสือที่ใหเนื้อหาเยอะมาก อานแลวก็ไม

เขาใจเน้ือหา, อาการ จําไมได เพราะเปนการอาน

ผาน ๆ ชาวบานเขาใจยาก„ ”ทํางานไมคอยมีเวลา

เทาไร เนื้อหาเยอะเกินไป„ ”อานแลวนานไปจําไม

ได อานวนันีพ้รุงนีล้มื„ ”ตวัหนงัสือเลก็มาก ยากตอ

การเขาใจ อานไมชัด จึงไมไดอาน„ ”อยากใหชวย

เพิ่มเติมขอมูลมากกวานี้„  ”ไมไดเอกสารที่แจก„ 
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”คูมือหรือแผนพับดีกวาหนังสือ„ ”อานแผนพับ

เขาใจงายกวาหนังสือ ติดตัวสะดวกดวย สวย 

เขาใจดี„ และ ”ควรมีภาพประกอบ„

  2.2 เวลาในการอาน ปญหาท่ีเกิดขึ้น

คือ ”ยุงยาก ไมมีเวลา ตองทํางานหรือเลี้ยงหลาน

ดวย„ ”อานบาง ไมอานบาง เพราะตองทํางานแต

มีประโยชนมาก„ ”เปดผาน ๆ เพราะตองทํางาน

เลีย้งหลาน„ ”อานบางไมไดอานบาง แตพอจะไดยนิ

ผูใหญบางเปดใหฟงทุกเชา„ ”เปดผาน ๆ แลว„

  2.3 อานหนังสือไมออก/มีปญหาทาง

สายตา ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ”อานหนังสือไมออก

ตองใหหลานอานใหฟง„ ”มองไมเห็นตองใหหลาน

อานใหฟง หลานก็อานบางไมอานบาง อานใหฟง

นิดเดียว„ ”ลืมอานวาจะใหหลานอานใหฟง„ ”ไมมี

คนอานใหฟง„ ”จะฟงเปนสวนมาก ไมไดอานเอง 

ตาไมด„ี และ ”ตาไมด ีไมไดอานแตฟงจากเพือ่นบาน

คุยกัน„ 

 2.4 ลูกหลานอานใหฟง ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ 

”ลูกเอาเอกสารไปอานเอง อานใหฟงเล็กนอย 

จาํไมได„ ”ไมเขาใจ จาํไมได บางอยางพอรูบาง” และ 

”ไมคอยไดยิน„

 นอกจากน้ีกลุมตวัอยางยังสะทอนความคิด

เห็นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มเติมทั้งใน

สวนของการมาใหความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมอง โดยกลุมตัวอยางแสดงความตองการวา 

”อยากใหเพิ่มสื่อประชาสัมพันธมากกวาน้ี เพราะ

ยากตอการเขาใจ อยากใหงายตอการเขาใจ„ ”อยาก

ใหคุณหมอมาบรรยายจะจําไดกวาอาน„ ”หากได

รบัการอบรมจะดกีวาการใหอานเอกสารเอง ความ

ใสใจแตกตางกัน มั่นใจคุณหมอมากกวาการอาน

เอง เพราะไดถาม„ ”ควรมีการอบรมโดยแพทย

ดวย„ ”อยากใหคุณหมอมาแนะนําดวยตนเอง 

เพราะอานหนังสือแลวเขาใจยากมาก ๆ„ ”อยาก

ใหมีการอบรมดวยและมาแจกหนังสือเพราะ

งายตอการเขาใจ„ และ ”อยากใหคุณหมอมีการ

ประชาสัมพันธและมีการตรวจจริง ๆ„

 ความคดิเหน็ดานบรกิารทางการแพทย โดย

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา ”อยากใหมา

เยีย่มบอย ๆ  แลวชาวบานจะสามารถปองกนัตนเอง

ได„ ”อยากใหออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ีปละ 1-2 

ครั้ง„ ”อยากใหคุณหมอ มาตรวจสุขภาพของ

ชาวบานเน่ืองจากยังขาดความรูเกีย่วกับอัมพฤกษ 

อัมพาต„ ”อยากใหคณุหมอจริง ๆ  มาตรวจเบ้ืองตน„ 

”อยากคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมอง„ ”บรกิาร 1669 โทรไปแลวรับโทรศพัทพดูจา

ไมดี„ ”รถ 1669 มาชา ไมรับโทรศัพท„

บทวิจารณ
 จากการศกึษา พบวา กลุมตวัอยางในกลุมผู

ที่ไมไดฟงหอกระจายขาว รอยละ 26.3 นั้นประสบ

ปญหาสวนใหญจากการไดรับสื่อ คือ ไดยินไมชัด 

รอยละ 82.8 และยังมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา ”ไม

ไดยินหอกระจายขาวเพราะอยูปลายนา„ และ ”ไม

เปด ไมมีเสียงประกาศ ไมไดยินมานานแลว„ อาจ

เกิดจากหอกระจายขาวเกิดชํารุด เสียหาย ใชการ

ไมได เพราะหอกระจายขาวแบบเกาตองตอสาย

ลําโพงไปยังจุดตาง ๆ ที่ผูฟงจะฟง ถาเปนระยะ

ทางไกลจะตองใชเครือ่งขยายสญัญาณเปนทอด ๆ  
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เพ่ือใหสัญญาณเสียงจากเคร่ืองขยายเสียงไปถึง

ลาํโพงแตละจุดใหไดรบัสญัญาณทีด่ทีีส่ดุ กระจาย

เสียงไดชัดที่สุด ซึ่งเสียงตามสายท่ีปจจุบันใชใน

หมูบานน้ันยังเปนแบบเกา ดังนั้นจึงมีขีดจํากัด

ในเรื่องระยะทางที่ไมสามารถเดินสายลําโพงท่ี

มีระยะทางไกลมาก ๆ หลายกิโลเมตรได สงผล

ทําใหกลุมตัวอยางที่บานอยูไกล ”อยูปลายนา„ ไม

ไดยินหอกระจายขาวหรือฟงแตไมชัด สอดคลอง

กับผลการสํารวจของกองสุขศึกษา กระทรวง

สาธารณสุข12 ที่กลาววา หอกระจายขาวท่ีมีการ

ใชงานอยูเปนประจํามีเพียง รอยละ 25 สวนใหญ

นั้นตกอยู ในสภาพชํารุดขาดการดูแลรักษา

เพราะขาดงบประมาณ  ชาวบานผูมีสวนเก่ียวของ

มักเปนผูใหญบาน ตองเสียสละใชเงินสวนตัว 

และเม่ือเสียบอยเขา ก็ไมสามารถเสียสละได

อีกตอไป นอกจากนี้ยังพบวา ”ฟงเพียง 1 ครั้ง„ 

”ไมไดตั้งใจฟง„ และ ”หอกระจายขาวเปดเชา

เกินไปทําใหบางคนฟงแตฟงไมจบเพราะตอง

ไปทํางาน„ เนื่องจากสวนใหญประกอบอาชีพ 

รับจาง/เกษตรกรรม ถึงรอยละ 74.4 ซึ่งโดยวิถี

ชีวิตของชาวชนบทแลวออกทํางานกอน 08.00 น. 

และเวลาในชวงเชานั้นจะตองรีบหุงหาอาหาร รับ

ประทานอาหาร แตงตัว บางคนก็ตองจัดการดูแล

ลูก ๆ เพื่อใหไปโรงเรียน  กลับมาอีกครั้งตอนเย็น

ประมาณ 17.00 น. ดังนั้นหากเปดในชวงเชาเพียง

อยางเดยีวอาจทําใหกลุมตวัอยางฟงบางไมฟงบาง

หรือฟงแตไมจบ 

 สําหรับการอานคูมือ/เอกสาร/แผนพับ 

พบวา สวนใหญไดอานรอยละ 67.8 ไมไดอาน

รอยละ 32.7 โดยกลุมที่อาน สวนใหญอานไม

จบ/ยุงยาก/ไมมีเวลาตองเลี้ยงหลาน/ทํางาน 

รอยละ 56.7 และกลุมอยางท่ีไมไดอานเน่ืองจาก

ไมมเีวลาตองทาํงาน รอยละ 40.5 รองลงมา ตาไมด ี

มองไมเห็น ตัวหนังสือเล็กเกินไปรอยละ 31.0 

นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็นวา ”ตัวหนังสือเล็กมาก 

อานไมชัด จึงไมไดอาน„ หรือมีปญหาเพราะอาน

ไมออกเขียนไมได ซึ่งหากพิจารณาอายุของกลุม

ตัวอยางจะพบวามีอายุ 61 ปขึ้นไป รอยละ 26.1 

ซึ่งในกลุมนี้โดยแทจริงแลวสนใจไขวควาหาความ

รูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากเปนกลุม

อายุที่เปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง อกีทัง้ยงัไมสามารถอานออกเขยีนได รอยละ 

2.3 จึงจะเห็นวาบางสวนพยายามใหลูกหลานอาน

ใหฟง แตก็ประสบปญหาวา ”หลานก็อานบางไม

อานบาง อานใหฟงนิดเดียว„  ”ไมมีคนอานใหฟง„  

”ไมคอยไดยิน„ นอกจากน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญ

ประกอบอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม รอยละ 74.4 

และมรีายไดนอย (ตํา่กวา 5,000 บาทตอครวัเรือน) 

ถึงรอยละ 74.3 เพราะฉะน้ันการทํางานเพ่ือเลี้ยง

ปากทองจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับตนเองและ

ครอบครัว ตองออกทํางานตั้งแตเชากลับมาก็เย็น

จึงประสบปญหาวา ”ไมมีเวลาอาน„ ”อานแตอาน

ไมจบ„ เนื่องจากตองทํางาน ตองเลี้ยงหลานจึง

ทาํใหไมมเีวลา สอดคลองกบัเอกสารการใชสือ่คูมอื

หรือใบปลิว13 กลาววา คูมอืหรอืหนงัสอืเปนสือ่ทีไ่ม

เหมาะสมสําหรับผูทีม่รีายไดนอยและผูสงูอายุ และ

สอดคลองกับการศึกษาของ Tammy Hoffmann 

and Kryss McKenna14 กลาววา หากตองการ
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ประดิษฐทรัพยากรที่เก่ียวกับเน้ือหาสาระโรค

หลอดเลือดสมอง ผูเชี่ยวชาญควรพิจารณาความ

สามารถในการอานและขอมูลความตองการของ

ผูอานดวย สวนในกลุมของวัยทํางานซึ่งไมคอยมี

เวลา มักจะตอบวา ”หนังสือที่ใหเน้ือหาเยอะมาก

ไมนาอาน อานแผนพับดีกวา„ ”คูมือหรือแผนพับ

ดีกวาหนังสือ„ ”อานแผนพับเขาใจงายกวาหนังสือ 

ติดตัวสะดวกดวย สวย เขาใจดี„ 

ขอเสนอแนะ 
 1. การใชสื่อที่เปนคูมือ/เอกสาร/แผนพับ 

ยังมีความจําเปนที่จะตองใช โดยในการศึกษาคร้ัง

นีม้ผีูไดอานคูมอื/เอกสาร/แผนพบั ถงึรอยละ  67.8  

เพราะใหรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น 

ซึง่การสรางคูมอืจําเปนตองใหผูเชีย่วชาญท่ีมคีวามรู

เฉพาะเรื่องและควรคํานึงถึงระดับความรู ความ

สามารถในการอานหนังสือและกลุมเปาหมายท่ี

จะใชเครื่องมือ เนื้อหาสาระควรมีความกระชับ

นาอาน เปนภาษาเขาใจงาย ตัวหนังสือไมเล็กจน

เกินไป หรือมีภาพเปนประกอบ เชน ภาพการตูน 

เนื่องจากมีกลุมตัวอยางบางสวนแนะนําวา ”ควร

มีภาพประกอบ„ ”เนื้อหาเยอะมาก อานไมเขาใจ 

ควรกระชบั„ ”ตวัหนงัสอืเลก็เกนิไป มองเหน็ไมชดั„ 

 2. ควรเพ่ิมใชสือ่ประเภทวีดโีอ สือ่วดีทิศัน 

เน่ืองจากกลุมตัวอยางรอยละ 26.1 เปนผูสูงอายุ 

และรอยละ 2.3 ไมสามารถอานออกเขียนได ตอง

รอใหลูกหลานอานใหฟง บางคนฟงไมจบเพราะ

ลูกหลานไมไดอานใหฟงตอ 

 3.  การใชสื่อหอกระจายขาวเปนส่ือที่

เหมาะสมสาํหรบัวถิชีวีติของชาวชนบท แตจาํเปนตอง

เลือกเวลาที่เหมาะสม ในชวงเวลาเชาเปนชวงเวลา

ทีก่ลุมตวัอยางสวนใหญตองเรงรีบในการไปทํางาน

เนือ่งจากมอีาชพีรับจาง/เกษตรกรรม สงูถงึรอยละ 

74.4 ตองออกไปทาํงานกอน 08.00 น. และการเปด

ในชวงเชาเพียงอยางเดียวเม่ือทกุคนตองเรงรีบ สง

ผลใหไมไดตัง้ใจฟงวาหอกระจายขาวพดูอะไรบาง 

บางกม็เีสยีงสะทอนออกมาวา ”หอกระจายขาวเปด

เชาเกินไปทําใหบางคนฟงแตฟงไมจบเพราะตองไป

ทาํงาน„ ดงันัน้เวลาท่ีควรจะเปนตวัเลอืกอกีหนึง่ตวั

เลือกนอกจากชวงเวลาเชา ก็คือ ชวงเวลาหลังเลิก

งาน ซึ่งเปนชวงในการหุงหาอาหารเย็นทุกคนใน

ครอบครัวตางก็กลับมาบานกันแลว ซึ่งสื่อชนิดนี้

ถือวามีความจําเปนมาก โดยเฉพาะในคนสูงอายุ

และผูที่อานไมออกเขียนไมได หรือกลุมแมบานที่

ตองไปทํางานดวย แมจะไมไดอานหนังสือก็ไดฟง

จากหอกระจายขาวแทนมีเสียงสะทอนออกมาวา 

”อานบางไมไดอานบาง แตพอจะไดยินผูใหญบาง

เปดใหฟงทุกเชา„

 4. สือ่หอกระจายขาวควรมีการปรับปรงุให

ใชงานไดอยูเสมอ หรือของบประมาณจาก อบต.

เปลี่ยนเปนหอกระจายขาวแบบไรสายแทนแบบ

เกาที่ตองตอสายลําโพงแตละจุด ซึ่งการตอหอ

กระจายขาวแบบไรสายจะทําใหหมดปญหาเร่ือง

การไมไดยนิหากมรีะยะทางไกล ๆ  ซึง่ในการศกึษา

คร้ังนี้มีเสียงสะทอนวา ”ไมไดยินหอกระจายขาว

เพราะอยูปลายนา„ หอกระจายขาวแบบประเภทไร

สายสามารถควบคุมการกระจายเสียงไดดวยระบบ
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คอมพิวเตอร การจัดรายการออกอากาศ เวลาเปด

ปดได จะเปนการขจัดปญหาการไมเปดหอกระจาย

ขาว ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีเสียงสะทอนออกมา

วา ”หอกระจายขาวเปดเฉพาะ 1-2 วันแรกเทานั้น„ 

และ ”ฟงเพียง 1 ครั้ง„ หรือหากในกรณีที่ใชหอ

กระจายขาวแบบเดิมใหกําหนดหนาที่คนเปดปด

ใหชดัเจนหากไมสามารถมาเปดไดตองมอบหมาย

หนาที่นี้ใหกับคนใดคนหน่ึงแทน

 5. ควรมีการตรวจเช็คสภาพการใชงานของ

หอกระจายขาวใหใชงานไดอยูเสมอ เพราะวาใน

การศึกษาครั้งนี้มีเสียงสะทอนออกมาวา ”ไมเปด 

ไมมีเสียงประกาศ ไมไดยินมานานแลว„ ซึ่งอาจ

เกดิจากหอกระจายขาวชํารุด แมในยุคปจจบุนัจะมี

เทคโนโลยีขาวสารตาง ๆ  กาวหนาไปไกลแลวกต็าม 

สาํหรบัวถิชีวีติชาวชนบทแลวหอกระจายขาวยงัถอื

เปนของคูกันท่ีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได

 6. ควรปรับปรุงการใหบริการ 1669 เพ่ือ

เอ้ือตอความสะดวกของผูใชบริการ เชน การรับ

โทรศัพท ระยะเวลาการรอคอยการรับโทรศัพท

จากเจาหนาที่ บริการรถ 1669 หากชาเกินไปอาจ

สงผลทําใหผูปวยพิการหรือเสียชีวิตได เนื่องจาก

มีเสียงสะทอนออกมาวา ”บริการ 1669 โทรไป

แลวรบัโทรศัพทพดูจาไมด„ี ”รถ 1669 มาชา ไมรบั

โทรศัพท„
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