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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลบึงกาฬ 

อ�าเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง โรงพยาบาลบึงกาฬ อำาเภอบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ 2) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเดี่ยว 

และเชิงพหุ ระหว่างปัจจยันำา ปัจจยัเอือ้ ปัจจยัเสรมิ

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมอง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสมัภาษณ์จากกลุม่ประชากรผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมอง จำานวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลจาก 

การแจกแจงความถี่  ร ้อยละ ส ่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าสงูสดุ ค่าตำา่สดุ และการวเิคราะห์สถติิ

เชิงอนุมาน Chi-square และ multiple logistic 

regression

 ผลการศึกษาพบว่า ป ัจจัยส่วนบุคคล

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 54.0 อายุ

อยูใ่นกลุม่ 61 – 80 ปี ร้อยละ 56.0 (ค่าเฉลีย่  65.98 

ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.37) สถานภาพโสด 

ร้อยละ 50.5 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับไม่ได้

ศึกษา ร้อยละ 22.5 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 

41.0 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่นกลุม่ตำา่กว่า 5,001 

บาท ร้อยละ 68.0 (ค่ามัธยฐาน 3,850 บาท ค่าตำ่า

สุด  600 บาท , ค่าสูงสุด 32,000 บาท) ระยะเวลา

ที่ป่วยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ร้อยละ 68.0  ผล

การศกึษา ด้านปัจจยันำา พบว่าความรูเ้กีย่วกบัโรค

หลอดเลอืดสมองของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

อยู่ในระดบัตำา่ ร้อยละ 43.5 ทศันคตขิองผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมอง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 

40.5  ส่วนปัจจัยเอื้อได้แก่ การเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพอยู่ในระดับตำ่า ร้อยละ 45.5 และปัจจัย

เสรมิได้แก่ การสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่นระดบัตำา่ 

ร้อยละ 43.0

 เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรพหุระหว่างปัจจัยนำา 

ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเอื้อ 

ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พบว่า ผู้ที่เข้าถึง

บริการทางสุขภาพในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองดีเป็น 11.82 เท่าของผู้ที่เข้าถึงบริการ
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ทางสุขภาพในระดับปานกลาง-ตำ่าส่วนปัจจัยเสริม

ได้แก่ การสนบัสนนุทางสงัคมพบว่า โดยผูท้ีไ่ด้รบั

การสนับสนุนทางสังคมระดับสูง จะมีพฤติกรรม

การดูแลตนเองดีเป็น 3.64 เท่าของผู้ที่ได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมที่ในระดับปานกลาง-ตำ่า

 ค�ำส�ำคัญ	 :	 โรคหลอดเลือดสมอง, ความ

รู้,ทัศนคติ, พฤติกรรมการดูแลตนเอง

บทนำา
 โรคอมัพาต หรอื โรคหลอดเลอืดสมอง เป็น

ปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ปัจจุบันประชากรทั่ว

โลกปว่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองจำานวน 17 ล้าน

คน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจำานวน 6.5 

ล้านคนและมีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมอง

จำานวน 26 ล้านคน ซึง่ผู้ทีม่ชีวีติรอดจากโรคหลอด

เลอืดสมองจำานวนมากได้รบัผลกระทบทัง้ทางด้าน

สภาพร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความสูญเสีย

ทางด้านเศรษฐกิจสำาหรับในประเทศไทย พบว่า

อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร

แสนคน ในปี 2557-2559 เท่ากบั 38.63, 43.28 และ 

43.54 ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการตายด้วย

โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี1

 จากข้อมูลจากสำานักงานพัฒนานโยบาย

สุขภาพระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 รายงาน

ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 

2556 พบว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการ

ตายของประชาชนไทยในเพศชายเป็นอันดับที่ 1 

ร ้อยละ 11.1 และการสูญเสียปีสุขภาวะของ

ประชากรไทยในเพศชายเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็น

ร้อยละ 6.9 เพศหญิงอันดับที่ 1 ร้อยละ 8.2 คน

ไทยเสียสุขภาวะจากโรคหลอดเลือดสมอง

ประมาณปีละ 792,000 ปี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2551 

ประเทศไทยมค่ีาใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลเฉลีย่

ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 1,629 บาทต่อราย 

ส่วนผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 

129,571 บาทต่อราย รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น 

2,973 ล้านบาทต่อปี หากคนไทยป่วยด้วยโรค

หลอดเลือดสมอง รวม 5 แสนคน/ปี มารับบริการ

ทีส่ถานพยาบาล จะต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลทัง้สิน้

ประมาณ 20,632 ล้านบาท/ปี1

 จากปัญหาดังกล่าวท่ีส ่งผลกระทบต่อ

สขุภาพร่างกายของผูป่้วย ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิ

ทัง้ในระดบัครอบครวั และระดบัชาต ิจงึเป็นปัญหา

ด้านสาธารณสุขที่จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขหาก

ปล่อยไว้อาจทำาให้สูญเสียทรัพยากรของประเทศ

ได้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรง

พยาบาลบึงกาฬ อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬดัง

กล่าว จึงเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรค 

การกลับเป็นซำ้า และเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด

สมอง  ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยนำา ได้แก่ อายุ เพศ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความรู ้ 

พฤติกรรม ปัจจัยเอื้อ  ได้แก่ การบริการสุขภาพ 

(การตรวจรกัษา การได้รบัคำาปรกึษา การได้รบัการ

เยี่ยมบ้าน) ปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุนทาง

สังคม (เพื่อนบ้าน ครอบครัว บุคลากรทางด้าน

สาธารณสุข) ที่มีหลักการพื้นฐานว่า พฤติกรรม

สุขภาพมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย 

ไม่ใช่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยเฉพาะ2
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 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำาการ

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล

บงึกาฬ อำาเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬซึง่ผลจากการ

วิจัยในครั้ งนี้  สามารถนำาไปใช ้ ในการดูแล

พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในการ

ป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง และเป็นประโยชน์ใน

การวางแผนและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค

หลอดเลือดสมองในประชาชน เพ่ือการพัฒนา

สุขภาพประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษา ปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัย

เสริมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบึงกาฬ 

อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รูปแบบการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี เป ็นการวิจัยเ ชิง

พรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional 

descriptive research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมอง โรงพยาบาลบึงกาฬ อำาเภอบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬจำานวน 200 คนใช้แบบสัมภาษณ์

เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูโดยมกีารตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 5 ท่าน

นำาเครื่องมือไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ ่ม

ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรของผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตำาบลเซกา อำาเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ จำานวน 30 คนโดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาซ 0.80 และแบบ

ทดสอบปัจจัยด้านความรู้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.83 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม -

มีนาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้

โปรแกรม Stata 10.0 สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ความถี ่ร้อย

ละ ค่ามัธยฐาน ค่าตำ่าสุด และค่าสูงสุดวิเคราะห์

ข้อมลูเพือ่หาปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

สองตัวแปร (bivariate relationship) เพื่อ

หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

โดยใช้สถิติของ Chi-square ในการหาความ

สัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามทีละคู ่ 

(bivariate analysis) พร้อม crude OR , 95% CI 

of OR การวเิคราะห์พฤตกิรรมการดแูลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลบึงกาฬ 

อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ใช้สถิติ multiple 

logistic regression และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมอง adjusted OR , 95% CI of OR โดย

กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือรับรองเลขที่ 

HE 602313 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561

ผลการวิจัย
	 1.	 ข ้อมูลเกี่ ยวกับป ัจจัยส ่วนบุคคล	 

(personal factors) 

 พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป ็นเพศชาย   

ร้อยละ 54.0 อายอุยูใ่นกลุม่ 61 – 80 ปี ร้อยละ 56.0 
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(ค่าเฉลี่ย 65.98 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.37) 

สถานภาพโสด ร้อยละ 50.5 ระดบัการศกึษาอยูใ่น

ระดับไม่ได้ศึกษา ร้อยละ 22.5 ไม่ได้ประกอบ

อาชพี ร้อยละ 41.0 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่นกลุม่

ตำา่กว่า 5,001 บาท ร้อยละ 68.0 (ค่ามธัยฐาน 3,850  

บาท ค่าตำ่าสุด 600 บาท, ค่าสูงสุด 32,000 บาท) 

ระยะเวลาที่ป่วยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ร้อยละ 

68.0 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่	1	จำานวน ร้อยละ ลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลบึงกาฬ 

  อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน	(N=200) ร้อยละ

1.	เพศ

 ชาย 108 54.0

 หญิง 92 46.0

2.	อำยุ

 20 – 40 ปี 8 4.0

 41 – 60 ปี 50 25.0

 61 – 80 ปี 112 56.0

 มากกว่า 80 ปี ขึ้นไป 30 15.0

 ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 65.98 (13.37)

3.	สถำนภำพสมรส

 หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 101 50.5

 แต่งงานอยู่ด้วยกัน 69 34.5

 โสด 30 15.0

4.	ระดับกำรศึกษำ	 	

 ไม่ได้ศึกษา 45 22.5

 ประถมศึกษา 41 20.5

 มัธยมศึกษาตอนต้น 44 22.0

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 26 13.0

 อนุปริญญา/ปวส. 9 4.5

 ปริญญาตรีขึ้นไป 35 17.5

5.	อำชีพ

 ไม่ได้ทำางาน 82 41.0

 ค้าขาย 45 22.5

 รับจ้าง/พนักงานบริษัท 34 17.0

 เกษตรกรรม 25 12.5

 ข้าราชการ 14 7.0
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ตำรำงที่	1	จำานวน ร้อยละ ลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลบึงกาฬ 

  อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน	(N=200) ร้อยละ

6.	รำยได้	(บำทต่อเดือน)

 ตำ่ากว่า 5,001 บาท 104 68.0

  5,001 - 10,000 บาท 15 9.8

 10,001 – 15,000 บาท 13 8.5

 มากกว่า 15,000 บาท 21 13.7

ค่ามัธยฐาน (ค่าตำ่าสุด,  ค่าสูงสุด) 3,850 (600 , 32,000)

7.	ระยะเวลำที่เป็น	(ปี)

 1 136 68.0

 2 60 30.0

 3 4 2.0

ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  1.34 (0.52)

8.	ปัจจุบันท่ำนสำมำรถเดินได้หรือไม่

 เดินไม่ได้ 133 66.5

 เดินได้ 67 33.5

	 2.	 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน�ำ	 (predispos-

ing factors)

	 	 2.1	 ควำมรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมองของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	โรงพยำบำล

บึงกำฬ	อ�ำเภอบึงกำฬ	จังหวัดบึงกำฬ	พบว่าส่วน

ใหญ่มีความรู้พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับตำ่า ร้อยละ 43.5 

รองลงมามีความรู้พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 37.0 และมีความรู ้พฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในสูง 

ร้อยละ 19.5 ตามลำาดับดังแสดงในตารางที่ 2

	 	 2.2	 ทัศนคติของผู ้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองโรงพยำบำลบึงกำฬ	 อ�ำเภอบึงกำฬ	

จังหวัดบึงกำฬ พบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติของผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 

40.5 รองลงมามีทศันคตขิองผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 31.0 และมีทัศนคติของผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดอยู่ในระดับตำ่า ร้อยละ 28.5 

ตามลำาดับดังแสดงในตารางที่ 2
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ตำรำงที่	2	จำานวน ร้อยละ ที่ตอบถูกของความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองรายข้อ (N=200)

ควำมรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

ตอบถูก

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

1. โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากพันธุกรรม 101 (50.5)

2. โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 92(46.0)

3. โรคหลอดเลือดสมองเมื่อเป็นแล้วอาจตายได้ 101 (50.5)

4. การมีภาวะไขมนัในเลอืดสงูเป็นปัจจัยเสีย่งของโรคหลอดเลอืดสมองท่ีทำาให้มีโอกาสเป็นโรค

อัมพฤกษ์อัมพาต

100 (50.0)

5. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นแล้วสามารถเป็นซำ้าได้ 140 (70.0)

6. ผูป่้วยโรคเบาหวานเป็นปัจจยัเสีย่งของโรคหลอดเลอืดสมองท่ีทำาให้มโีอกาสเป็นอมัพฤกษ์อมัพาต

ได้

123(61.5)

7. การออกกำาลังกายสมำ่าเสมอทำาให้หลอดเลือดแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 135(67.5)

8. การกินผักอย่างเพียงพอ ช่วยลดโรคหลอดเลือดสมอง 107(53.5)

9. การรบัประทานอาหารครบ 5 หมู ่ในปรมิาณทีเ่หมาะสม ทำาให้ร่างกายแขง็แรงไม่เสีย่งต่อโรค

หลอดเลือดสมอง

138(69.0)

10. บุคคลที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นบุคคลน่ารังเกียจ 127(63.5)

11. การได้รับความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรค 106(53.0)

12. การดูแลสุขภาพตนเองที่ดีช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ 166(83.0)

13. การสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตสูงกว่าคนทั่วไป 127(63.5)

14. ท่านคิดว่า อาการของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นทันทีทันใด ใช่หรือไม่ 108(54.0)

15. อาการของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ อาการปากเบี้ยว อาการอ่อนแรง อาการพูดไม่ชัด 100(50.0)
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ตำรำงที่	2	จำานวน ร้อยละ ของทัศนคติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (N=200)

ทัศนคติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ระดับควำมคิดเห็น

เห็นด้วย
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

ไม่แน่ใจ
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

ไม่เห็นด้วย
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

1. การออกกำาลังกายทำาให้เหนื่อยล้า ควรนั่งอยู่เฉยๆ จะดีกว่า 64(32.0) 36(18.0) 100(50.0)

2.  ถ้าท่านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยควบคุมการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองได้

85(42.5) 30(15.0) 85(42.5)

3. ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองควรออกกำาลงักายในทีท่ีม่ผีูอ้ืน่อยู่

ด้วย

73(36.5) 44(22.0) 83(41.5)

4. การออกกำาลังกายอย่างหนักทำาให้อาการรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยจะ

ทำาให้เส้นเลือดในสมองแตกได้

80(40.0) 23(11.5) 97(48.5)

5. ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองจะต้องดแูลการเกดิแผลกดทบัมาก

ที่สุด

79(39.5) 39 (19.5) 82(41.0)

6. การไปพบแพทย์ตามนัดทกุครัง้เพือ่การรกัษาทีต่่อเน่ืองจะทำาให้

เกิดผลดีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

74(37.0) 50(25.0) 76(38.0)

7. เมื่อยาของผู้ป่วยหมดสามารถยืมยาคนที่เป็นโรคเดียวกันมา

ทานได้

73(36.5) 44(22.0) 83(41.5)

8. เมื่อมีอาการดีขึ้นสามารถหยุดกินยาเองได้เลยโดยไม่ต้อง

ปรึกษาแพทย์

77(38.5) 50(25.0) 73(36.5)

9. เมื่อเกิดแผลกดทับที่หลังหรือก้นท่านสามารถรักษาได้ด้วย

ตนเอง

81(40.5) 41(20.5) 78(39.0)

10. ผู้ป่วยจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเพิ่มเพราะอาจ

ทำาให้เสียชีวิตได้

72(36.0) 59(29.5) 69(34.5)

11. โรคอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน 77(38.5) 51(25.5) 72(36.0)

12. โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 73(36.5) 72(36.0) 55(27.5)

13. ท่านเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะพันธุกรรม 79(39.5) 61(30.5) 60(30.0)

14. การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามแพทย์ส่ัง ช ่วยควบคุมโรค

อัมพฤกษ์อัมพาตได้

64(32.0) 65(32.5) 71(35.5)

15. โรคหลอดเลอืดสมองควบคมุได้โดยควบคมุพฤตกิรรมการกิน

และการออกกำาลังกาย

55(27.5) 78(39.0) 67(33.5)
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ทัศนคติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ระดับควำมคิดเห็น

เห็นด้วย
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

ไม่แน่ใจ
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

ไม่เห็นด้วย
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

16. หากเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองต้องใช้เวลาใน

การรักษานาน

86(43.0) 62(31.0) 52(26.0)

17. การรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยเร็วมีโอกาสรอดชีวิตสูง 84(42.0) 69(34.5) 47(23.5)

18. การรักษาโรคหลอดเลือดสมองทำาให้เสียค่าใช้จ่ายมาก 59(29.5) 69(34.5) 72(36.0)

19. คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง มักเป็นในคนที่อ้วน 70(35.0) 83(41.5) 47(23.5)

20. คนที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต มักเป็นความดันโลหิตสูง 73(36.5) 63(31.5) 64(32.0)

ตำรำงที่	2	จำานวน ร้อยละ ของทัศนคติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (N=200) (ต่อ)

 3.		 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือ	 (enabling	

factors)	ได้แก่	กำรเข้ำถงึบรกิำรทำงสขุภำพ	(กำร

ตรวจรักษำ	 กำรได้รับค�ำปรึกษำ	 กำรได้รับกำร

เยีย่มบ้ำน) พบว่าการเข้าถงึบรกิารทางสขุภาพ ส่วน

ใหญ่การเข้าถึงบริการทางสุขภาพอยู่ในระดับตำ่า 

ร้อยละ 45.5 รองลงมามีการเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 29.5 และมี

การเข้าถงึบรกิารทางสขุภาพอยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 

25.0 ตามลำาดับดังแสดงในตารางที่ 3

ตำรำงที่	3 จำานวน ร้อยละของการเข้าถึงบริการสุขภาพ (N=200)

กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ระดับควำมคิดเห็น

สม�่ำเสมอ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ปำนกลำง

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ไม่สม�่ำเสมอ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ด้ำนกำรตรวจรักษำ

1. ท่านได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข

52(26.0) 37(18.5) 111(55.5)

2. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุอธบิายเกีย่วกบัอาการและ

อาการผิดปกติให้ท่านทราบอย่างเข้าใจ

58(29.0) 37(18.5) 105(52.5)

3. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขเปิดโอกาสให้ท่านได้มส่ีวน

ร่วมในการคิดและตัดสินใจในการรักษาด้วยตัวท่านเอง

62(31.0) 48(24.0) 90(45.0) 

4. ท่านได้รับความสนใจในการให้บริการจากแพทย์ พยาบาล เจ้า

หน้าที่สาธารณสุขเมื่อมารับบริการ

64(32.0) 41(20.5) 95(47.5)
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กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ระดับควำมคิดเห็น

สม�่ำเสมอ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ปำนกลำง

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ไม่สม�่ำเสมอ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำ

5. ท่านได้รับคำาปรึกษาในการดูแลความสะอาดร่างกายตัวเอง 84(42.0) 45(22.5) 71(35.5)

6. ท่านได้รับคำาปรึกษาในด้านการออกกำาลังกายโดยเริ่มจากการ

ออกกำาลังกายแบบเบาๆไม่หักโหม

65(32.5) 67(33.5) 68(34.0)

7. ท่านได้รับคำาปรึกษาในการควบคุมอาหารและเวลาในการรับ

ประทานอาหาร

59(29.5) 47(23.5) 94(47.0)

ด้ำนกำรรับกำรเยี่ยมบ้ำน

8. ท่านได้รับการนัดรักษาในการติดตามดูแลครั้งต่อไปจากแพทย์ 

พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกครั้งหลังรับบริการ

62(31.0) 74(37.0) 64(32.0)

9. ท่านได้รับการเย่ียมบ้านจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

72(36.0) 64(32.0) 64(32.0)

10. ท่านได้รับการดูแลรักษาติดตามอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ 

พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

70(35.0) 58(29.0) 72(36.0)

ตำรำงที่	3 จำานวน ร้อยละของการเข้าถึงบริการสุขภาพ (N=200)  (ต่อ)

	 4.		 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจัยเสรมิ	(reinforcing 

factors)	ได้แก่	กำรสนับสนุนทำงสังคม	(เพื่อน

บ้ำน	ครอบครวั	บคุลำกรทำงด้ำนสำธำรณสขุ) พบ

ว่า การสนับสนุนทางสังคมส่วนใหญ่ มีการ

สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับตำ่า ร้อยละ 43.0 

รองลงมามกีารสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ร้อยละ 34.0 และมีการสนับสนุนทางสังคม

อยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 23.0 ตามลำาดบัดงัแสดงใน

ตารางที่ 4
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ตำรำงที่	4 จำานวน ร้อยละของการสนับสนุนทางสังคม (N=200)

กำรสนับสนุนทำงสังคม ระดับควำมคิดเห็น

เห็นด้วย
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

ไม่แน่ใจ
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

ไม่เห็นด้วย
จ�ำนวน
(ร้อยละ)

ด้ำนครอบครัว

1. ครอบครัวและญาติให้กำาลังใจท่านเสมอ 66(33.0) 52(26.0) 82(41.0)

2. ครอบครัวและญาติทำาให้ท่านรู้สึกอบอุ่นมั่นใจและปลอดภัย 50(25.0) 55(27.5) 95(47.5)

3. ครอบครัวและญาติไม่ทำาให้ท่านรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งอยู่โดดเดี่ยว 60(30.0) 44(22.0) 96(48.0)

4. เมือ่ท่านไม่สามารถทำางานได้ คนในครอบครวัช่วยแบ่งเบาภาระงานของ

ท่าน

58(29.0) 46(23.0) 96(48.0)

5. ครอบครัวของท่านเห็นว่าท่านเป็นคนมีคุณค่าสำาหรับครอบครัว 78(39.0) 40(20.0) 82(41.0)

ด้ำนเพื่อนบ้ำน

6. คนในชมุชน เช่น อสม. และเพือ่นบ้านคอยให้คำาปรกึษาท่ีเป็นประโยชน์

ต่อตัวท่าน

70(35.0) 56(28.0) 74(37.0)

7. คนในชุมชน เช่น อสม. มัน่ใจว่าท่านสามารถดแูลสขุภาพตนเองให้แขง็

แรงได้

60(30.0) 50(25.0) 90(45.0)

ด้ำนบุคลำกรสำธำรณสุข

8. ท่านได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการตรวจรักษาจากทีมแพทย์ 

พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

76(38.0) 47(23.5) 77(38.5)

9. ท่านได้รบัคำาแนะนำาแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิชวิีตของท่าน

จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

71(35.5) 66(33.0) 63(31.5)

10. เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับการเจ็บป่วยของท่านสามารถ

สอบถามแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้

69(34.5) 54(27.0) 77(38.5)

	 5.	 พฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง พบว่าผู้โรคหลอดเลือด

สมองส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยูในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอยใูนระดบั

ตำ่า ร้อยละ 40.5 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยูในระดับสูง 

ร้อยละ 16.5 ตามลำาดับดังแสดงในตารางที่ 5
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ตำรำงที่	5 จำานวน ร้อยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (N=200)

พฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

ปฏิบัติประจ�ำ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ปฏิบัติบำงครั้ง

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ไม่เคยปฏิบัติ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

กำรรับประทำนอำหำร

1. รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ และตรงเวลา 63(31.5) 54(27.0) 83(41.5)

2. รับประทานอาหารที่มีรสเค็ม เช่น ปลาเค็ม ปูเค็ม ปลาร้า 

ส้มตำา ไข่เค็ม เป็นต้น

69(34.5) 50(25.0) 81(40.5) 

3. รบัประทานอาหารจำาพวกเน้ือสัตว์  เช่น หมสูามชัน้ ววัตดิ

มัน เป็ด - ไก่ ที่มีหนัง เป็นต้น

62(31.0) 55(27.5) 83(41.5)

4. รับประทานอาหารจำาพวก เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ 

ปลาหมึก กุ้ง หอยนางรม เป็นต้น

68(34.0) 63(31.5) 69(34.5)

5. รับประทานผักชนิดต่างๆ 78(39.0) 38(19.0) 84(42.0)

6. รับประทานอาหารประเภท ผัดๆ ทอดๆ 54(27.0) 60(30.0) 86(43.0)

7. ประกอบอาหารด้วยวิธีต้มนำ้า 75(37.5) 53(26.5) 72(36.0)

กำรออกก�ำลังกำย

8. ท่านมีการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำาลังกาย 78(39.0) 42(21.0) 80(40.0)

9. ท่านมีการบริหารร่างกายเป็นประจำาเพื่อให้แขนขาใช้งาน

ได้

60(30.0) 72(36.0) 68(34.0)

10. ท่านจะออกไปเดินเล่นรอบๆบ้าน หรือนอกบ้าน 60(30.0) 57(28.5) 83(41.5)

กำรดูแลสุขภำพ

11. ท่านช่วยเหลือตัวเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน 56(28.0) 61(30.5) 83(41.5)

12. ท่านได้ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 60(30.0) 47(23.5) 93(46.5)

13. ท่านรับประทานยาครบตามที่แพทย์สั่งให้มา 50(25.0) 68(34.0) 82(41.0)

กำรดูแลสุขภำพจิต

14. ท่านเข้าร่วมทำากิจกรรมทางศาสนา 61(30.5) 52(26.0) 87(43.5)

15. เมือ่ท่านมีความเครยีด ท่านจะเล่าให้คนในครอบครวั และ

ผู้อื่นฟัง

49(24.5) 69(34.5) 82(41.0)

16. ท่านพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง 67(33.5) 50(25.0) 83(41.5)

17. ท่านมีกิจกรรมสันทนาการกับบุคคลในครอบครัวหรือ

ชุมชน

57(28.5) 53(26.5) 90(45.0)
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พฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

ปฏิบัติประจ�ำ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ปฏิบัติบำงครั้ง

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ไม่เคยปฏิบัติ

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

กำรรับประทำนยำ

18. ท่านรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง 71(35.5) 46(23.0) 83(41.5)

19. ท่านไม่ใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

ถ้าไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน

63(31.5) 59(29.5) 78(39.0)

20. ท่านเคยยืมยาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันมา

รับประทานเมื่อยาหมด

60(30.0) 49(24.5) 91(45.5)

กำรรักษำต่อเนื่อง

21. ท่านปรกึษาแพทย์ถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคของท่านเป็น

ประจำา

51(25.5) 41(20.5) 108(54.0)

22. ท่านได้ไปทำากายภาพบำาบัดตามนัดทุกครั้ง 59(29.5) 53 (26.5) 88(44.0)

23. ท่านได้ไปตรวจหาโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่เก่ียวกับการเกิด

โรคของท่าน

66(33.0) 40(20.0) 94(47.0)

กำรป้องกันภำวะแทรกซ้อน

24. ท่านป้องกันแผลที่หลัง 52(26.0) 59(29.5) 89(44.5)

25. เมือ่ทา่นมอีาการผดิปกต ิหรืออาการออ่นแรงแขนขามาก

ขึ้นท่านจะมาพบแพทย์ทันที

58(29.0) 43(21.5) 99(49.5)

26.ท่านปรึกษาแพทย์ถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคของท่านเป็น

ประจำา

58(29.0) 53(26.5) 89(44.5)

ตำรำงที่	5 จำานวน ร้อยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (N=200) (ต่อ)

	 6.	 กำรวเิครำะห์ปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง	 โรงพยำบำลบึงกำฬ	 อ�ำเภอบึงกำฬ	

จังหวัดบึงกำฬ	 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (per-

sonal factors) ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของบุคคล 

ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ระยะเวลาในการป่วย และการเดินได้หรือ

เดนิไม่ได้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดแูล

ตนเองของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองดงัแสดงใน

ตารางที่ 6
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ตำรำงที่	6	ความสมัพนัธ์แบบตวัแปรเดีย่วด้านปัจจยัส่วนบคุคลกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วย

  โรคหลอดเลือดสมอง (N=200)

ปัจจัย จ�ำนวน	(ร้อยละ) OR 
Crude

95%	CI p-value

ดี ไม่ดี

เพศ

 ชาย 19 (17.6) 89 (82.4) 1.19 0.56-2.53 0.652

 หญิง 14 (25.2) 78 (84.8) 1

อายุ (ปี)

 ≤70 ปี 20 (17.2) 96 (82.8) 1.14 0.53-2.44 0.741

 > 70 ปี 13 (15.5) 71 (84.5) 1

สถานภาพ

 สมรส 9 (13.0) 60 (87.0) 0.66 0.29-1.54 0.343

 โสด/หย่า/แยกกันอยู่  24 (18.3) 107 (81.7) 1

ระดับการศึกษา

 ได้เรียน 25 (16.1) 130 (83.9) 0.89 0.37-2.14 0.793

 ไม่ได้เรียน 8 (17.8) 37 (82.2) 1

อาชีพ

 มี 17 (14.4) 101 (85.6) 0.69 0.33-1.47 0.340

 ไม่มี 16 (19.5) 66 (80.5) 1

รายได้ (บาท)

 ≤  3,800 16 (15.5) 87 (84.5) 0.87 0.41-1.83 0.705

 > 3,800 17 (17.5) 80 (82.5) 1

ระยะเวลาในการป่วย (ปี)

 ≤  1 25 (18.4) 111 (81.6) 1.57 0.66-3.74 0.297

 > 1 8 (12.5) 56 (87.5) 1

สามารถเดินได้หรือไม่

 เดินได้ 23 (17.3) 110 (82.7) 1.19 0.53-2.68 0.671

 เดินไม่ได้ 10 (14.9) 57 (85.1) 1
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 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบบตวัแปร

พหุระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

พบผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยเอื้อ  (enabling factors) ได้แก่ การ

เข้าถึงบริการทางสุขภาพ (การตรวจรักษา การได้

รับคำาปรึกษา การได ้รับการเยี่ยมบ ้าน)กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมอง ผลการศกึษาพบว่า มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value  

<0.001) โดยผู้ที่เข้าถึงบริการทางสุขภาพในระดับ

สงู จะมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองดีเป็น 11.82 เท่า

ของผูท้ีเ่ข้าถงึบรกิารทางสขุภาพในระดบัปานกลาง-

ตำ่า (OR Crude =11.82, 95%CI : 4.14-33.79)

 ส่วนปัจจัยเสริม (reinforcing factors) 

ได ้แก ่  การสนับสนุนทางสังคม (เพื่อนบ้าน 

ครอบครัว บุคลากรทางด้านสาธารณสุข) กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมอง ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัเสริม มคีวาม

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p-value  = 0.012) โดยผูท้ีไ่ด้รบัการสนบัสนนุทาง

สังคมระดับสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี

เป็น 3.64 เท่าของผู้ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุทางสงัคม

ที่ในระดับปานกลาง-ตำ่า (OR Crude =3.64, 

95%CI : 1.32-9.99) ตามลำาดับ รายละเอียดดัง

แสดงในตารางที่ 7

ตำรำงที่	7	ความสัมพันธ์แบบตัวแปรพหุระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

  ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (N=200)

ตัวแปรปัจจัย จ�ำนวน	(ร้อยละ) OR
Adj

95%CI p-value  

ดี ไม่ดี OR 
Adj

ปัจจัยเอื้อ	(กำรเข้ำถึงบริกำร)

ระดับสูง 26 (52.0) 24 (48.0) 11.82 4.14-33.79 < 0.001

ระดับปานกลาง- ตำ่า 7 (4.7) 143 (95.3) 1

ปัจจัยเสริม	(กำรสนับสนุน)

ระดับสูง 22 (47.8) 24 (52.2) 3.64 1.32-9.99 0.012

ระดับปานกลาง- ตำ่า 11 (7.1) 143 (92.9) 1

การอภิปรายผลการศึกษา
 ผลการศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองของผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลบึงกาฬ อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

มีรายละเอียดดังนี้

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของ

บคุคล ได้แก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายได้ ระยะเวลาในการป่วย และการเดนิได้

หรอืเดนิไม่ได้ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อย

ละ 54.0 อายุอยู่ในกลุ่ม 61 – 80 ปี ร้อยละ 56.0 
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(ค่าเฉลี่ย 65.98ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.37) 

สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 50.5 ระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับไม่ได้ศึกษา ร้อยละ 22.5 ราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในกลุ่มตำ่ากว่า 5,001 บาท ร้อย

ละ 68.0 (ค่ามธัยฐาน 3,850 บาท ค่าตำา่สดุ  600 บาท, 

ค่าสูงสุด 32,000 บาท) ระยะเวลาทีป่่วยน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี ร้อยละ 68.0 เดินไม่ได้ ร้อยละ 66.5 

 ด้านปัจจัยนำา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลอืดสมอง และทศันคตเิกีย่วกบัโรคหลอด

เลือดสมองความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

ของผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล

บึงกาฬ อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พบว่าส่วน

ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับตำ่า ร้อยละ 

43.5และเมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมองรายข้อ พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่

คิดว่าการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีช่วยป้องกันโรค

ภัยไข้เจ็บได้ ร้อยละ 83.0 และทัศนคติของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบึงกาฬ อำาเภอ

บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬพบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติ

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 40.5 และเมื่อวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมองรายข้อ พบว่า กลุ่มประชากร

ส่วนใหญ่คิดว่าการออกกำาลังกายทำาให้เหนื่อยล้า 

ควรนั่งอยู่เฉยๆจะดีกว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 50.0 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ3ได้ศกึษาเรือ่ง การศกึษา

ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองของ

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าว

ว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมีความ

ตระหนักรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพ (การตรวจรักษา การได้รับคำาปรึกษา การ

ได้รบัการเยีย่มบ้าน)มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การดแูลตนเองของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองโรง

พยาบาลบงึกาฬ อำาเภอบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ และ

พบว่าการเข้าถงึบรกิารทางสขุภาพ ส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดับตำ่า ร้อยละ 45.5 และเมื่อวิเคราะห์การเข้าถึง

บริการสุขภาพรายข้อ พบว่า กลุ่มประชากรส่วน

ใหญ่เข้าถงึบรกิารสขุภาพไม่สมำา่เสมอ เช่น ควรได้

รับการตรวจรักษาจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ ร้อยละ 55.5 สอดคล้องกบัการศกึษา4 

ของเฉลิมพล แจ่มจันทร์ ที่ได้ศึกษา ผู้สูงอายุใน

ชนบทมแีนวโน้มประสบปัญหาในการเข้าถงึบรกิาร

ทางสขุภาพในระดบัทตุยิภมูเิพือ่การรกัษาพยาบาล

กรณีการเจ็บป่วยรุนแรง อุปสรรคในการเข้าถึง 

บริการที่สำาคัญของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพฯและใน

เขตเมือง เป็นเรื่องของ ”ระยะเวลาที่ใช้„ ในขณะที่

ผู้สูงอายุในเขตชนบท เป็นเรื่องของ ”ภาระค่าใช้จ่าย„ 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการ  

ดังนั้น จึงส่งผลให้การเข้าถึงบริการทางสุขภาพใน

ผลการศึกษาครั้งนี้ อยู่ในระดับตำ่า

 ด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุนทาง

สังคม (เพื่อนบ้าน ครอบครัว บุคลากรทางด้าน

สาธารณสุข) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลบึงกาฬ อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

และพบว่าการสนับสนุนทางสังคมส่วนใหญ่ มีการ

สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับตำ่า ร้อยละ 43.0 

และเมื่อวิเคราะห์การสนับสนุนทางสังคมรายข้อ 

พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่การสนับสนุนทาง
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สงัคม ไม่เหน็ด้วย ในหวัข้อ ครอบครัวและญาตไิม่

ทำาให้ท่านรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งอยู่โดดเดี่ยว และเมื่อ

ท่านไม่สามารถทำางานได้ คนในครอบครวัช่วยแบ่ง

เบาภาระงานของท่าน ร้อยละ 48.0 จากผลการ

ศึกษาท่ีพบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู ่ใน

ระดับปานกลางน้ัน และสอดคล้องกับงานวิจัย5 

ของปทติตา ทรวงโพธิ ์ได้ศกึษาพฤติกรรมการดแูล

ตนเองของผูส้งูอายุ โรคหลอดเลอืดสมองกลบัเป็น

ซำ้า ได้กล่าวว่า ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ

เป็นซำา้มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ6 ได้

ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค

ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลหนองยวง อำาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด

ลำาพูน ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบบตวัแปร

พหุระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ 

และปัจจัยเสรมิ กบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า

 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพ (การตรวจรักษา การได้รับคำาปรึกษา การ

ได้รับการเยี่ยมบ้าน)มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ ( p-value  <0.001) โดยผู้ที่เข้าถึง

บริการทางสุขภาพในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองดีเป็น 11.82 เท่าของผู้ที่เข้าถึงบริการ

ทางสขุภาพในระดบัปานกลาง-ตำา่ทัง้นีอ้าจจะเนือ่ง

มาจาก กลุ่มประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูง

อายุซึ่งอาจจะมีปัญหาด้านความจำา และมีพยาธิ

สภาพของโรคหลอดเลอืดสมอง ทำาให้บางอย่างผดิ

ปกติไป เช่น ความจำาลดลง ความสามารถในการ

ใช้ความคิดการใช้ภาษา การเรียบเรียงคำาพูด การ

จดัลำาดบัเรือ่งของทิศทางสญูเสยีไป ดงันัน้ถงึแม้ผู้

ป่วยจะไปเข้ารับบริการทางสุขภาพในระดับปาน

กลาง-ตำ่า แต่ก็ไม่สามารถจดจำาความรู ้ หรือ

แนวทางในการปฏบัิตตินเพือ่ให้มสีขุภาพดจีากบคุ

คลากรทางด้านสาธารณสุขมาปรับใช้ได้ เนื่องจาก

ปัญหาของอายุ และภาวะของโรค จึงส่งผลให้มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ดีดังกล่าว

 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม 

(เพือ่นบ้าน ครอบครวั บคุลากรทางด้านสาธารณสขุ) 

มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

(p-value = 0.012) โดยการสนบัสนนุทางสงัคมใน

ระดบัสงู จะมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองดเีป็น 3.64 

เท่าของผู้ที่มีการสนับสนุนทางสังคมในระดับปาน

กลาง-ตำ่า ทั้งนี้อาจจะเกิดจากว่าสัมพันธภาพใน

ครอบครัว หรือมีแรงสนับสนุนทางสังคมดี แต่ผู้

ดแูลผูป่้วยอาจจะไม่มเีวลาในการดแูล จงึส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการดแูลตนเองทีไ่ม่ดีดงักล่าว ซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษาของทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว7 ที่กล่าวถึง

บทบาทของครอบครวัในการดแูลผูส้งูอายุ8 ทีพ่บว่า

ปัญหาสำาคญัของการดแูลผูส้งูอาย ุในระดบัครอบครวั 

คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่มีเวลาอย่างเพียงพอ และมี

ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดแูล ซึง่จากสาเหตดุงักล่าว 

อาจจะส่งผลต่อแรงสนับสนุนในครอบครัวที่มีต่อ

ผู้ป่วย และส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่ดีดังกล่าว
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สรุปผลการศึกษา
 ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมองอยู่ในระดับตำ่า และทัศนคติของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยันำาด้านความรูเ้กีย่วกบั

โรคหลอดเลือดสมอง ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ส่วนปัจจัยนำาด้านทัศนคติ ปัจจัยเอ้ือและปัจจัย

เสรมิมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ของผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล

บึงกาฬ อำาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศกึษาในครัง้นีค้วรมกีารออกไป

ให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติในชุมชนมากขึ้น เพื่อ

ให้ผูป่้วยและญาตมิคีวามรูใ้นเรือ่งโรคหลอดเลอืด

สมองมากขึ้น และผู้ป่วยและญาติจะได้มีทัศนคติ

ทีด่มีากขึน้เกีย่วกบัเรือ่งโรคหลอดเลอืดสมอง และ

ให้ความสำาคญักบัการเข้าถงึบรกิารสขุภาพมากขึน้ 

และควรเพิ่มบทบาทหน้าที่มากข้ึนกว่าเดิมในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

กิตติกรรมประกาศ
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3. อุมาพร แซ่กอ. การศึกษาความตระหนักรู้

เกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองของผูป่้วยกลุม่

เส่ียงในเขตกรุงเทพมหานคร. นราธิวาส : 

วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ ปี

ที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม; 2557.

4. เฉลิมพล แจ่มจันทร์. ความเป็นธรรมและ 

การเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่จำาเป็นของ 

ผู ้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 

2554.

5. ปทติตา ทรวงโพธ์ิ.พฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็น

ซำา้. ขอนแก่น : กลุม่วจิยัและพฒันาเฉพาะทาง
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ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น; 2556.

6. กลัยารตัน์ แก้ววนัด.ี ปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ประชาชนกลุม่เสีย่งโรคความดนัโลหติสงู โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองยวง 

อำาเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัลำาพนู.เชียงใหม่ 

: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา

วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาต ิเครอืข่ายบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลยั

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15; 2558.

7. ทวีศักด์ิ หล้าภูเขียว. การได้รับการดูแลจาก

ครอบครัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำาบล

หนองหิน กิ่งอำาเภอหนองหิน จังหวัดเลย. 

เลย: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 

สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา. สถาบัน

ราชภัฏเลย; 2546.

8. พรรณี สมเทศน์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

สุขภาพของผู ้สูงอายุ ตำาบลคูบัว จังหวัด

ราชบุรี. ราชบุรี: วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สขุภาพ ปีที ่7 ฉบบัที ่2 : กรกฎาคม - ธนัวาคม 

ปี 2556; 2550.


