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บทคัดยอ
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตาย
อันดับสองของไทยและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย ผูปวยควรรูจักปจจัยเสี่ยงของโรคเลือด
สมอง อาการและความเรงดวนในการมารักษาที่
โรงพยาบาล

สถานที่วิจัย
โรงพยาบาลศรีนครินทร

ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง
ผู ป ว ย น อ ก แ ผ น ก อ า ยุ ร ก ร ร ม ข อ ง
โรงพยาบาลศรีนครินทร ขนาดตัวอยางจํานวน
100 คน

วัตถุประสงค
เครื่องมือ

1. เพือ่ หาคาคะแนนความรูข องผูป ว ยนอก
แผนกอายุรกรรม เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ แี นวโนมสัมพันธกบั
การมีความรูโรคหลอดเลือดสมอง

แบบสัมภาษณมเี นือ้ หาเรือ่ งความรูเ กีย่ วกับ
อาการ ปจจัยเสี่ยง และความเรงดวนในการรักษา
ของโรคหลอดเลือดสมอง

รูปแบบการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเชิงพรรณนา
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ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก สัดสวน ความถี่
ค า มั ธ ยฐาน ค า พิ สั ย ควอไทล (IQR) ค า เฉลี่ ย
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชวงเชื่อมั่นรอยละ 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
รายไดและการศึกษาที่สูงขึ้นมีแนวโนมตอความรู
ดานอาการ ปจจัยเสี่ยง และความเรงดวน

สรุปผลการวิจัย
ผูป ว ยกลุม ตัวอยางมีความรูเ กีย่ วกับอาการ
และปจจัยเสีย่ งของโรคหลอดเลือดสมองคอนขาง
ดี แตยงั ขาดความรูเ กีย่ วกับภาวะฉุกเฉินในการมา
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 factors 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% confidential
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
difficulty 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

บทนํา
อัมพาต อัมพฤกษ เปนการเจ็บปวยแบบ
หนึ่ ง ของโรคหลอดเลื อ ดสมองเป น สาเหตุ ก าร
ตายอันดับ 3 ทั่วโลก และเปนสาเหตุที่สําคัญของ
ความพิการที่รุนแรง ขอมูลทางสถิติขององคกร
อนามั ย โลกป พ.ศ. 2545 พบว า ในแต ล ะป มี
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมทั่วโลกกวา
15 ลานคน1 ในจํานวนนี้ 5 ลานคนเสียชีวิตและ
อีก 5 ลานคน กลายเปนคนพิการอยางถาวร ในป
พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีจํานวนผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง มากถึง 200,000 คน2,3 โรคหลอดเลือด
สมองเปนโรคสองของประเทศไทย2,3 นอกจากนี้
ยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหความพิการอยางถาวร
และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผูปวยลงอยางมาก
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time to hospital within 270 minutes was
51% (95%CI 41.35-60.58) and 24% (95%CI
16.69-33.23) correctly identified 1669 as the
emergency number. Mass media at 34%
was the most common source of information 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.
คาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองมีมลู คาสูงถึง 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
เงิ น มู ล ค า มหาศาลแล ว ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมองยังเปนภาระทั้งกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศเปนอยางสูง
จากการศึกษาตางๆพบวาโรคหลอดเลือด
สมองนั้นเปนโรคที่สามารถดําเนินการควบคุม
ปองกันสาเหตุของการเกิดโรค และลดอัตราการ
ตายและการเจ็บปวยได โดยการลดปจจัยเสีย่ งตอ
การเกิดโรค4 ซึ่งปจจัยเหลานี้อยูในชีวิตประจําวัน
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พฤติกรรมและสภาพแวดลอม เชน ภาวะความดัน
โลหิตสูง, การสูบบุหรี่, การมีระดับนํ้าตาลในเลือด
สูง, การมีไขมันในเลือดสูง, นิสัยบริโภคอาหารที่
ไมถูกตองตางๆ, การขาดการออกกําลังกาย, การ
มีประวัติเปนโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
มากอน, พันธุกรรมและความเครียด เปนตน2-5
ดังนัน้ การเขาใจและมองเห็นถึงความสําคัญของการ
ลดจึงเปนวิธปี อ งกันโรคหลอดเลือดสมองทีส่ าํ คัญ
และชวยลดอัตราการเกิดโรคลงได การรักษาโรค
หลอดเลือดสมองจะไดผลดีหากไดรับการรักษา
ภายใน 4.5 ชัว่ โมง6 นับตัง้ แตมอี าการครัง้ แรก ดังนัน้
การทราบถึ ง อาการรวมทั้ ง สั ญ ญาณเตื อ นของ
โรคหลอดเลือดสมอง เชน ชาหรือออนแรงที่หนา
แขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งอยางทันทีทันใด, ความ
รูสึกตัวเปลี่ยนหรือพูดลําบาก พูดไมได พูดไมชัด
หรือไมเขาใจคําพูดอยางทันทีทนั ใด, มีปญ
 หาเรือ่ ง
การมองเห็น ตาพรามัว หรือเห็นภาพซอนของตา
ขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขางอยางทันทีทันใด, มี
อาการมึนงง เวียนศีรษะ เดินไมได เดินลําบาก เดินเซ
หรือสูญเสียการทรงตัวในการยืนและเดินอยาง
ทันทีทนั ใด, ปวดศีรษะอยางรุนแรงทันทีทนั ใดโดย
ไมทราบสาเหตุ เปนตน2-5 ซึ่งอาการขางตนเหลานี้
เปนอาการที่สามารถสังเกตไดงายจะทําใหผูปวย
ตระหนักถึงความสําคัญของความเรงดวนในการ
เขารับการรักษา และชวยลดการเกิดความพิการ
อยางถาวรลงได โรคหลอดเลือดสมองเปนปญหา
สําคัญของประเทศ2,3 รัฐบาลจึงมีนโยบายตางๆ
มากมายเพื่อใหความรูแกผูปวยเกี่ยวโรคหลอด
เลือดสมอง การทราบแหลงขอมูลทีผ่ ปู ว ยไดรบั นัน้

จะทําใหเกิดการพัฒนาแหลงขอมูลเหลานัน้ ใหเปน
แหลงใหขอมูลอยาง ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สูงแกประชาชนทั่วไปใหดียิ่งขึ้น
สํ า หรั บ การศึ ก ษาความรู เ รื่ อ งโรคหลอด
เลือดสมองในดานอาการ ปจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคและความเรงดวนในการมารับการรักษาใน
ประชาชนทัว่ ไปนัน้ แทบไมมบี คุ คลหรือคณะใดได
ทําการศึกษามากอน ซึ่งเปนเรื่องที่มีความจําเปน
ตอการศึกษาเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหา
หาสาเหตุและพัฒนาวิธกี ารใหความรูแ กประชาชน
เพื่ อ ลดอั ต ราการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองใน
ประเทศไทยรวมทั้งเพิ่มการปองกันโรคและการ
เกิดโรคซํ้าของประชาชนในประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ หาค า คะแนนความรู เ กี่ ย วกั บ
โรคหลอดเลื อ ดสมอง ของผู ป ว ยนอกแผนก
อายุรกรรมฯ
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ แี นวโนมสัมพันธกบั
การมีความรูโรคหลอดเลือดสมอง

นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของตั ว แปรที่
สําคัญ
โรคอั ม พาตจากโรคหลอดเลื อ ดสมอง
หมายถึง โรคที่มีอาการเกิดขึ้นอยางปจจุบันทัน
ดวน กอใหเกิดอาการทางระบบประสาทจากสมอง
บางสวนหรือสมองทั้งหมด เชน แขนขาไมสามารถ
เคลื่อนไหวได เปนตนโดยอาการนั้นเปนอยูนาน
เกิน 24 ชั่วโมง หรือ ทําใหเสียชีวิต ที่มีสาเหตุมา
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จากหลอดเลือดสมอง
ความรูเ รือ่ งโรคอัมพาตจากโรคหลอดเลือด
สมอง หมายถึง ทราบถึงอาการ ปจจัยเสี่ยงและ
แนวทางการรักษาของโรคอัมพาตจากโรคหลอด
เลือดสมอง
ผูป ว ยนอกแผนกอายุรกรรม หมายถึง ผูป ว ย
ไทยที่ รั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกอายุ ร กรรมใน
โรงพยาบาล โดยไม ต อ งนอนพั ก รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล โดยไมนับรวมผูปวยที่เคยเปนโรค
หลอดเลือดสมองและผูปวย ที่ไมสามารถเขาใจ
การสื่อสารกับผูทําวิจัยได
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตจากโรค
หลอดเลือดสมอง หมายถึง ปจจัยที่จะทําใหเกิด
โรคอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอวน โรคไขมัน
ในเลือดสูง การสูบบุหรี่ มีประวัติคนในครอบครัว
มีภาวะเสนเลือดสมองอุดตัน โรคหลอดเลือด
หัวใจ ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ความเครียด การ
ไมออกกําลังกาย เปนตน

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงพรรณนา ทําวิจัยที่โรงพยาบาล
ศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน คํานวณจํานวนกลุม
ตัวอยางโดยใชโปรแกรม WinPepi กําหนดคา
ความเชือ่ มัน่ 95% คาความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับ
ไดรอยละ 10 คาความชุก 0.4 จากการเก็บขอมูล
เพือ่ หาคา proportion เบือ้ งตน ไดจาํ นวนตัวอยาง
ทั้งหมด 93 คน โดยไดทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด
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100 คน โดยการสุม เปนแบบ systemic sampling
ทั้งนี้ใหความสําคัญในขอคําถามเกี่ยวกับความรูที่
ผูปวยตองมาถึงโรงพยาบาลกอน 270 นาที และ
ทราบเบอรโทรศัพทฉุกเฉินที่หมายเลข 1669
กลุมตัวอยาง
เกณฑ ใ นการคั ด เข า : ผู ป ว ยไทยที่ ม าใช
บริการ ณ หองตรวจแผนกผูปวยนอกอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีนครินทรในวันที่ 4 และ 8 ต.ค.
2555
เกณฑในการคัดออก: ผูปวยที่เคยเปนโรค
หลอดเลือดสมองอุดตันและหลอดเลือดในสมอง
แตกมากอน รวมทั้ง transient ischemic attack
โรคหลอดเลือดในสมองอื่นๆ ผูปวยที่ไมใหความ
รวมมือและผูปวยที่ไมสามารถสื่อสารกับคณะผูทํา
วิจัยได

วิธีการเก็บขอมูล
สร า งแบบสอบถาม โดยการทบทวน
วรรณกรรม และตรวจสอบความถูกตอง (validation) จากผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา ภาค
วิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ทดสอบแบบสอบถาม และคํานวณความ
นาเชื่อถือ (reliability) โดยใชโปรแกม SPSS 17
คา Cronbach’s alpha คํานวณได 0.917 คณะ
ผูวิจัยไดตกลงทําความเขาใจใหตรงกันเรื่องการ
แจก การสัมภาษณ โดยเริ่มเก็บขอมูลในวันที่ 4
และ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.00-12.00 น.
แจงหัวหนาแผนกผูปวยนอก แผนกอายุรกรรม
เพื่อรับทราบขอมูลการศึกษาวิจัยจากคณะผูวิจัย
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ผูว จิ ยั สวมเสือ้ กาวน โดยไดทาํ การสัมภาษณผปู ว ย
ที่มาใชบริการ โดยเลือกแจกผูปวยที่นั่งตามเกาอี้
ที่ไดสุมเลือกไวแบบ systemic sampling มีการ
ชี้แจงวัตถุประสงคและใหเขารวมโดยความสมัคร
ใจ
การเก็บขอมูล ทําแบบ face to face interview โดยใชแบบสอบถามอยางมีโครงสราง

แบบสอบถาม
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 สวน ไดแก
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย
2. ข อ มู ล การรั บ รู เ รื่ อ งโรคหลอดเลื อ ด
สมองทั้งดานอาการและปจจัยเสี่ยง
3. ขอมูลการรับรูความเรงดวนในการมา
โรงพยาบาล
แบบสอบถามสวนที่ 1
เปนขอมูลทั่วไปของผูปวย ไดแก อายุ เพศ
การศึกษา รายได ประวัตโิ รคประจําตัวและประวัติ
เคยมารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกผู ป ว ยนอก แผนก
อายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร
แบบสอบถามสวนที่ 2
เป น ข อ มู ล การรั บ รู เ รื่ อ งโรคหลอดเลื อ ด
สมองดานอาการ 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ไดแก มองเห็นภาพซอน (diplopia) แขน ขา
ออนแรงครึ่งซีก (hemiplegia) อาการชาครึ่งซีก
(hemianesthesia) พูดไมชัด (speech deficit)
ปวดศีรษะ (headache) หมดสติ ไมรูสึกตัว (loss
of conscious) ปากเบี้ยว (mouth-drop) คลื่นไส
อาเจียน (nausea and vomiting) สับสน (con-

fusion) เจ็บหนาอก (chest pain) สวนการรับรู
เรือ่ งโรคหลอดเลือดสมองดานปจจัยเสีย่ งมี 13 ขอ
คะแนนเต็ม 13 คะแนนไดแก ประวัตเิ ปนโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอด โรคขออักเสบ
รูมาตอยด ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ มีประวัติ
คนในครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมอง โรคอวน
การสูบบุหรี่ ความเครียด การไมกาํ ลังกายและเคย
ประสบอุบัติเหตุ
แบบสอบถามสวนที่ 3
เปนขอมูลการรับรูความเรงดวนในการมา
โรงพยาบาลเพื่อประเมินวาผูปวยทราบเวลาใน
การมาโรง พยาบาลกอน 270 นาทีและทราบเบอร
โทรศัพทฉุกเฉิน 1669

การวิเคราะหขอมูล
มีการกําหนดรหัสตัวอยาง เพื่อจัดทําฐาน
ข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช Microsoft
Excel ทําการปอนขอมูล โดยคณะผูวิจัย 2 คน
อยางเปนอิสระตอกัน (double data entry) ตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูล (validation) โดยใช
EPI info for window จากนั้นนําขอมูลในฐาน
ขอมูลมาแปลงโดยโปรแกรม Stat transfer และ
เขาสูก ารวิเคราะหในโปรแกรม SPSS/PC version
17 และตรวจสอบคาที่เปนไปไมได เพื่อแกไขฐาน
ขอมูลใหถูกตอง ประมวลผลขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS/PC version 17
ขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาจะถูกวิเคราะหและ
เสนอในรูปของสถิติเชิงพรรณนา ไดแก สัดสวน
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ความถี่ คามัธยฐาน คาพิสยั ควอไทล คาเฉลีย่ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชวงเชื่อมั่นรอยละ 95
สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับความรูที่ผูปวย
ตองมาถึงโรงพยาบาลกอน 270 นาที และทราบ
เบอรโทรศัพทฉุกเฉินที่หมายเลข 1669

ผลการวิจัย
จากการศึกษาในผูป ว ยกลุม ตัวอยางจํานวน
100 คน เพศชายและเพศหญิง 46 และ 54 คนตาม
ลําดับ มีอายุเฉลี่ย 56.90 ป เกือบทุกคน (รอยละ
99) มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ
53) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5000 บาทตอ
เดือน (รอยละ 37) มีโรคประจําตัว (รอยละ 78)
ซึ่งเปนโรคประจําตัวที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง ไดแก เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจรวม 67 คน
(รอยละ 85.9) สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล 11
และ 8 คนตามลําดับ และในกลุมตัวอยางนี้มี
ผูปวยที่ไมเคยมาใชบริการหองตรวจผูปวยนอก
อายุกรรม 9 คน
การศึกษาขอมูลการรับรูพบวาความรูดาน
อาการพบวามีคะแนนมัธยฐาน 6 คะแนน (IQR
3.75) จากคะแนนเต็ม 10 โดยตอบอาการชาครึ่ง
ซีกและพูดไมชดั มากทีส่ ดุ (รอยละ 72) และอาการ
คลื่นไส อาเจียน ถูกตอบนอยที่สุด (รอยละ 22)
ดังภาพที่ 1ก สวนความรูดานปจจัยเสี่ยงพบวามี
คะแนนมัธยฐาน 9 คะแนน (IQR 4) จากคะแนน
เต็ม 13 คะแนน โดยตอบวาการไมออกกําลังกาย
เปนปจจัยเสีย่ งมากทีส่ ดุ (รอยละ 84) และโรคปอด
เปนปจจัยเสี่ยงที่ถูกตอบนอยที่สุด (รอยละ 36)
ดังภาพที่ 1ข

ภาพที่ 1 รอยละการรับรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองดานอาการและดานปจจัยเสี่ยง
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การศึ ก ษาความเร ง ด ว นในการมาโรง
พยาบาลผูปวยทราบวาตองมาโรงพยาบาลภายใน
270 นาทีและทราบเบอรโทรศัพทฉุกเฉินรอยละ
51 และ 24 ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 โดยกลุม ทีท่ ราบ
เวลาทีต่ อ งมาโรงพยาบาล มากทีส่ ดุ คือ มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (รอยละ 55.6) มี
รายไดมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป (รอยละ 100)
และมีโรคประจําตัว (รอยละ 53.5) สวนใหญผปู ว ย

ไมทราบเบอรโทรศัพทฉุกเฉินแตมีกลุมที่ทราบ
มากกวารอยละ 50 ไดแก ผูที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (รอยละ 92.5) ระดับมัธยมศึกษา
(รอยละ 72.2) และผูที่มีรายไดระหวาง 40,00150,000 บาท (รอยละ 66.7) ดังตารางที่ 1 และ
สวนใหญผูปวยไดความรูทางการแพทยจากสื่อ
ตางๆ มากที่สุด (รอยละ 34) รองลงมาคือจาก
โรงพยาบาล (รอยละ 17) ดังภาพที่ 3
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางเพศ การศึกษา รายไดและการมีโรคประจําตัวตอการทราบเวลาทีต่ อ ง
มาโรงพยาบาลและเบอรโทรฉุกเฉิน
ทราบเวลาที่ตองมาโรงพยาบาล
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
11
(37.9)
14
(48.3)
และสูงกวา
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ทราบเวลาที่ตองมาโรงพยาบาล
จํานวน
(รอยละ)
รายได
<5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
>50,001
โรคประจําตัว
มี
ไมมี

ทราบเบอรโทรฉุกเฉิน
จํานวน
(รอยละ)

14
10
6
5
5
4
7

(37.8)
(45.5)
(42.9)
(62.5)
(83.3)
(66.7)
(100.0)

2
8
2
3
2
4
3

(5.4)
(36.4)
(14.3)
(37.2)
(33.3)
(66.7)
(24.0)

23
28

(53.5)
(49.1)

10
14

(23.3)
(24.6)
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เมื่อศึกษาปจจัยดานเพศ การศึกษา รายได
และโรคประจําตัวในความรูดานปจจัยเสี่ยง เพศ
หญิงมีคาคะแนนมัธยฐานสูงกวาเพศชาย และผู
ที่มีโรคประจําตัว มีคาคะแนนมัธยฐานสูงกวาผูที่

ไมมีโรคประจําตัวสวนผูที่มีการศึกษาตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไปมีคาคะแนนมัธยฐานทั้งความรู
ดานอาการและปจจัยเสี่ยงสูงกวาผูที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางรายไดตอความรูดานอาการและปจจัยเสี่ยง
ความรูดานอาการ (คะแนนเต็ม 10)
ความรูดานปจจัยเสี่ยง (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
จากการศึกษาในงานวิจยั นีพ้ บวากลุม ผูป ว ย
มีความรูดานอาการมีคะแนนมัธยฐาน 6 คะแนน
(IQR 3.75) และความรูดานปจจัยเสี่ยงคะแนน
มัธยฐาน 9 คะแนน (IQR 4)
Pancioloi et al7 ไดกลาววาการปองกัน
โรคหลอดเลื อ ดสมองคื อ การที่ ป ระชากรทราบ
อาการของตัวโรค และมาโรงพยาบาลใหทันเวลา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาประชากรทั่วไป
มีความรูเกี่ยวกับอาการและ ปจจัยเสี่ยงคอนขาง
นอย Pancioloi et al7 พบวามีเพียงรอยละ 68 ที่
สามารถบอกอาการของโรคหลอดเลือดสมอง หนึง่
ขอ Dearborn et al8 ไดประเมินความรูด า นอาการ
และปจจัยเสีย่ ง พบวาประชากรมีคะแนนเฉลีย่ 2.7
ขอจาก 6 ขอ
ผลการศึกษาของงานวิจยั นี้ สูงกวางานวิจยั
อื่นๆ ซึ่งอาจเกิดเนื่องจาก กลุมผูปวยเปนกลุมที่
พบแพทยเปนประจําทําใหมีโอกาสไดรับความรู
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองผูปวยตอบอาการ
ชาครึ่งซีกและพูดไมชัดมากที่สุด (รอยละ 72)
ซึ่งสอดคลองกับการรณรงคเรื่องอาการของโรค
หลอดเลือดสมองที่จะใช FAST หรือ Face Arm
Speech Time และสอดคลองกับผลงานวิจยั ของ
สมศักดิ์ เทียมเกาและคณะ9 ทีพ่ บวาผูป ว ยสามารถ
ตอบอาการชาครึ่งซีกมากที่สุด (รอยละ 50.4) แต
อยางไรก็ตามพบวาผลของงานวิจัยนี้มีคะแนนสูง
กวากลุมตัวอยางของสมศักดิ์ เทียมเกาและคณะ9
นอกจากนี้ ยั ง พบว า กลุ ม ผู ป ว ยตอบว า
อาการเจ็บแนนหนาอกเปนอาการของโรคหลอด

เลือดสมอง (รอยละ 49) ซึ่งคลายๆกับงานวิจัย
อื่นๆ7,8,10 สาเหตุที่ทําใหกลุมผูปวยตอบวาอาการ
เจ็บหนาอกเปนอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
อาจเกิดจากความคิดที่วาอาการเจ็บหนาอกเปน
อาการของโรคหัวใจและโรคหัวใจทําใหเลือดไป
เลีย้ งสมองไมเพียงพอจึงทําใหเกิดโรคหลอดเลือด
สมองอีกแนวคิดที่วาอาการอัมพาตจากโรคหลอด
เลือดสมองนั้น เปนอาการที่เกิดขึ้นทันทีและหัวใจ
นั้นเปนอวัยวะที่สําคัญทําใหคิดวาจะมีอาการเจ็บ
หนาอกรวมกับอาการอื่นๆ และอีกแนวคิดหนึ่ง
เนื่องจากถามกลุมผูปวยไมสามารถบอกเหตุผล
ในการตอบได และบอกวาเกิดจากการคาดเดาเอง
อีกประเด็นที่นาสนใจคือความรูเกี่ยวกับ
เวลาที่ ต อ งมาโรงพยาบาลพบว า กลุ ม ผู ป ว ยที่
ทราบวาควรจะมาโรงพยาบาลภายใน 270 นาที
มีจํานวน 51 คน (รอยละ 51) ซึ่งสาเหตุที่ตอบ
เชนนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางประชากรคิดวาเปน
อาการเรงดวนและมีอันตรายถึงชีวิตจึงควรจะมา
โรงพยาบาลโดยเร็วและความรูเกี่ยวกับเบอรโทร
ฉุกเฉิน (เบอรโทรศัพท 1669 พบวาจํานวนกลุม
ผู ป ว ยที่ ท ราบเบอร โ ทรฉุ ก เฉิ น จํ า นวน 24 คน
(รอยละ 24) สาเหตุที่ตอบไดนอย คาดวาเกิดจาก
การประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง เมื่อทําการศึกษาใน
เชิง sub group analysis เพือ่ หาปจจัยทีอ่ าจสงผล
ตอความรู ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลีย่
ตอเดือน โรคประจําตัวที่มีโอกาสเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง เมื่อพิจารณาปจจัยเรื่องเพศพบวามี
คะแนนมัธยฐานเทากันระหวาง ทั้งสองเพศโดย
IQR ของเพศหญิงแคบกวา ซึ่งสอดคลองกับงาน
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วิจัยของ Willey et al10 ที่พบวาเพศหญิงมีโอกาส
ตอบอาการของโรคหลอดเลือดสมองถูกมากกวา
เพศชายแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาปจจัยของระดับการศึกษาพบ
วาการศึกษาที่สูงขึ้นมีแนวโนมคะแนนมัธยฐาน
ของความรู ดานอาการและปจจัยเสีย่ งเพิม่ มากขึน้
และ IQR แคบลง ซึ่งสอดคลองที่พบวาการศึกษา
มี OR 1.5 ตอความรูของโรคหลอดเลือดสมอง2
ในกลุมที่มีระดับการศึกษาสูงสามารถตอบวามา
โรงพยาบาลในเวลา นอยกวา 270 นาทีและเบอร
โทรศั พ ท ฉุ ก เฉิ น ได ม ากกว า ระดั บ การศึ ก ษาที่
ตํ่ากวา
เมื่อพิจารณาปจจัยรายไดเฉลี่ยตอเดือน
พบวาเมื่อรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มสูงขึ้นจะพบ
แนวโนมที่ คะแนนมัธยฐานของความรูด า นอาการ
และปจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและ IQR แคบลง ซึ่ง
อาจเปนผลเนื่องจาก กลุมตัวอยางที่มีรายไดสูง
มีขนาดเล็กกวา เมื่อรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มขึ้น
พบวาโอกาสที่จะตอบผิด ในความรูดานเวลาที่
ตองมาโรงพยบาลและเบอรฉุกเฉินนอยลง โดย
ในกลุมที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท ตอบถูก
หมดทุกคน จึงอาจสรุปรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผล
ตอความรูดานความเรงดวนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งตรงนี้สอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆที่กลาว
วา socioeconomic มีผลตอความรูข องโรคหลอด
เลือดสมอง7
เมื่อพิจารณาปจจัยของการมีโรคประจําตัว
ทีม่ โี อกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองนัน้ พบคะแนน
มัธยฐาน เทากันระหวางกลุม ทีม่ โี รคประจําตัวและ
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ไมมโี รคประจําตัวโดย IQR ไมแตกตาง และยังพบ
วาในกลุม ทีม่ ี โรคประจําตัวมีโอกาสตอบผิดในดาน
ความรูดานเวลาที่ตองมาโรงพยาบาลและเบอร
โทรฉุกเฉินมากกวากลุมที่ ไมมีโรคประจําตัว ซึ่ง
ไมสอดคลองกับงานวิจัยอื่นที่พบวาโรคความดัน
โลหิตสูงเปนปจจัยที่มีผลตอความรู9

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาของงานวิ จั ย นี้ พ บว า กลุ ม
ประชากรที่ไดศึกษามีความรูในดานของอาการ
และป จ จั ย เสี่ ย งของโรคหลอดเลื อ ดสมองโดย
ตอบถูกไดมากกวาครึ่งของคําถาม โดยปจจัยดาน
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการมี
ความรูด า นอาการและปจจัยเสีย่ ง ในกลุม ประชากร
ยังขาดความรูในระยะเวลาที่ตองมาโรงพยาบาล
หากมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองและไมทราบ
เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน

ขอเสนอแนะ
1. ในแบบสอบถามควรตั้ ง คํ า ถามให
ละเอียด ครอบคลุมและมีคําถามลวงมากกวานี้
เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
2. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไป ควรทํ า ใน
ประชากรศึกษาขนาดใหญขึ้นเพื่อใหขอมูลที่ไดมี
ความนาเชื่อถือมากขึ้น

ขอจํากัดในงานวิจัย
1. เนือ่ งจากผูป ว ยอยูใ นระหวางนัง่ รอเรียก
เขาพบแพทยทาํ ใหผปู ว ยบางคนไมใหความรวมมือ
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ในการตอบแบบสอบถามเทาที่ควร
2. จากขอจํากัดเรือ่ งเวลา ทรัพยากรและงบ
ประมาณในการทําวิจยั ทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด ทําใหไม
สามารถศึกษา ผูป ว ยในแผนกอืน่ ๆนอกจากแผนก
อายุรกรรม ในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัด
ขอนแกนได
3. มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความรู เ กี่ ย วกั บ
อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
นอย ทําใหการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยอื่นกับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ไดคอนขางจํากัด
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