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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi Experimental Research) เพื่อเปรียบ
เที ย บความรู เ รื่ อ งโรคหลอดเลื อ ดสมองก อ น
และหลั ง การให ค วามรู โ ดยใช ส รภั ญ ญะในผู
สูงอายุ ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ อําเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 80 คน วิเคราะหขอมูล
ทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังให
ความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองใชสถิติ paired
t-test

ผลการศึกษาพบวา กอนใหความรูผูสูงอายุ
สวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง หลังการ
ใหความรูผูสูงอายุมีความรูเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง
เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลั ง ให ค วามรู เ รื่ อ งโรคหลอดเลื อ ดสมอง
โดยใชสรภัญญะพบวา ผูสูงอายุหลังใหความรู
เรือ่ งโรคหลอดเลือดสมองมีคา คะแนนเฉลีย่ สูงกวา
คาคะแนนเฉลี่ยกอนการใหความรูเรื่องโรคหลอด
เลือดสมองโดยใชสรภัญญะอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.0001 ; 95%CI : 4.02 – 5.05)

73

Vol.10 No.4

อยางไรก็ตามยังมีผูสูงอายุจํานวนหนึ่งมี
ความรูเ รือ่ งโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ มถกู ตอง เชน
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เปนตน ผลการศึกษานี้จะ
เปนประโยชนตอพื้นที่ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ ในการ
ใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ควรเนนยํ้า
ในขอความรูที่ผูสูงอายุตอบไมถูกตอง เพื่อนําไป
สูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่ดีขึ้นและเปนแนวทางในการพัฒนางาน
ปองกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนให
มีประสิทธิภาพตอไป

ABSTRACT
The aim of this quasi-experimental
research study was to improve knowledge
about stroke by broadcasting education
information in the form of traditional Thai
chanting (Srpayya). The target population
was elderly people living in Pho Si Samran
Subdistrict, Non Sa-at District, Udonthani
Province. The data were analyzed using
descriptive statistics and by the use
of paired t-tests to compare the mean
stroke knowledge scores before and after
the educational programme. The results
showed that, whereas the initial knowledge
scores of most of the elderly people were at
a moderate level, they increased to a high
level following the Srpayya educational
broadcasts, and the differences in before
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and after mean knowledge scores were
statistically significant (p < 0.0001; 95%CI:
4.02 – 5.05). However, a number of elderly
people were found to have incorrect stroke
knowledge about, for example, the risk
factors of smoking and alcohol consumption.
The findings of this study are
expected to help the behavioral healthcare
of the elderly in the Pho Si Samran
Subdistrict by providing information which
can be used for the development of ways to
improve the prevention and control of stroke
in their community. Particular attention
should be given to issues about which the
elderly lack correct stroke knowledge.
Keywords: Elderly, Stroke, Education
คําสําคัญ: ผูส งู อายุ, โรคหลอดเลือดสมอง,
การใหความรู

บทนํา
โรคหลอดเลื อ ดสมอง (Stoke or
Cerebrovascular Disease) หรือโรคอัมพฤกษ
อัมพาต เปนโรคทางระบบประสาทที่พบบอยและ
เปนปญหาสาธารณสุขทีส่ าํ คัญของประเทศและใน
ระดับโลก1 ในชวงป พ.ศ. 2547–2549 ประเทศไทย
มีการศึกษาเพื่อหาความชุกของโรคหลอดเลือด
สมองและป จ จั ย เสี่ ย งในประชากรไทยที่ มี อ ายุ
45-80 ป พบความชุก รอยละ 1.88 ในชวงอายุ
45-54 ป ความชุ ก ของโรคหลอดเลื อ ดสมอง
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รอยละ 1.1 ในชวงอายุ 75-84 ป ความชุกของ
โรคหลอดเลือดสมองเพิม่ ขึน้ หรือเทากับรอยละ 3.14
ความชุกของโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้น2 และอัตราความชุกของการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่ม3 โรคหลอด
เลือดสมองแมวาไมเสียชีวิต แตก็กอใหเกิดความ
พิการในระยะยาว อาจตองอาศัยความชวยเหลือ
จากผูอื่นตลอดชีวิตในเรื่องกิจวัตรประจําวันและ
กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม4
ในป 2555 – 2557 ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ อําเภอ
โนนสะอาด จั ง หวั ด อุ ด รธานี พบอั ต ราป ว ย
โรคหลอดเลือดสมองในผูส งู อายุ คิดเปนอัตราปวย
2.01, 0.96 และ 2.87 ตอประชากรพันคน จะเห็น
ไดวา อัตราปวยโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ
มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางมาก จากผลการศึกษา
ที่ ผ า นมา ผู ป ว ยสู ง อายุ โ รคหลอดเลื อ ดสมอง
สวนใหญไมเคยไดยนิ หรือมีความรูเ รือ่ งโรคหลอด
เลือดสมองมากอน5 สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่ง คือการ
ใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อใหตื่น
ตัวและตระหนักถึงภาระทีจ่ ะตามมา ทัง้ ดานสังคม
เศรษฐกิจ และครอบครัว ป 2557 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลกุดดอกคําไดจดั ทําสือ่ ”ชีวติ นี้
Sticker ชวยได„ ผูสูงอายุยังคงจดจํา ไมคอย
ได ม ากนั ก ทั้ ง นี้ สื่ อ ยั ง ใช ภ าษาอั ง กฤษบางส ว น
เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงเนื้อหาความรู เขาใจและ
จดจําไดมากขึน้ ในพืน้ ทีย่ งั มีชมรมผูส งู อายุทนี่ ยิ ม
การเขาวัดฟงธรรมและการสวดสรภัญญะ ผูว จิ ยั จึง
ไดเล็งเห็นถึงบริบทของพืน้ ทีเ่ พือ่ นํามาเปนแนวทาง
ในการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองในครั้ง

นี้ การสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค จะชวยลดปจจัยเสี่ยงและโอกาสใน
การเปนโรคเรื้อรัง และชวยลดอัตราการเกิดความ
พิการของโรคหลอดเลือดสมองดวย

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความรู เ รื่ อ ง
โรคหลอดเลือดสมองกอนและหลังการใหความรู
โดยใชสรภัญญะในผูสูงอายุ ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
(Quasi Experimental Research) เปนแบบหนึง่
กลุม เปรียบเทียบกอนและหลังการใหความรู (One
group pretest – posttest design) ดําเนินการ
ศึกษาระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูสูงอายุ
ทีอ่ าศัยอยูใ นตําบลโพธิศ์ รีสาํ ราญ อําเภอโนนสะอาด
จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า นวน 80 คน ตามเกณฑ
การคัดเขาคือไมมีความพิการทางการมองเห็น
และการไดยิน มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถ
ใหขอมูลได อานออก เขียนไดและเปนผูที่ยินดี
เขารวมงานวิจัยและใหความรวมมือในการเก็บ
ขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสัมภาษณเรือ่ งความรูเ รือ่ งโรคหลอดเลือดสมอง
แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
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สวนที่ 2 ความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
เครื่องมือที่ใชในการใหความรูใชสรภัญญะเรื่อง
โรคหลอดเลือดสมอง โดยผูว จิ ยั แตงขึน้ เอง เนือ้ หา
สรภัญญะ ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสารทางวิชาการ ระยะเวลาในการใหความรู
10 นาที ผานหอกระจายขาวทุกหมูบานทุกวัน
ตอนเชา (เวลา 05.00 น.–06.00 น.) และตอนเย็น
(เวลา 17.00น.–18.00 น.) ระยะเวลา 2 สัปดาห

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ผูสูงอายุที่ศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง
คิ ด เป น ร อ ยละ 76.3 มี อ ายุ ตั้ ง แต 60 – 81 ป
อายุเฉลี่ย 67.7 + 5.7 ป อายุอยูในชวง 60 – 69 ป
คิ ด เป น ร อ ยละ 71.3 มี ส ถานภาพคู ม ากที่ สุ ด
คิดเปนรอยละ 62.5 จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา
คิ ด เป น ร อ ยละ 83.8 ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกร คิดเปนรอยละ 53.8 ไมไดประกอบ
อาชีพ คิดเปนรอยละ 27.5 พบวาสวนใหญมรี ายได
เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 2,000 บาท
คิดเปนรอยละ 23.8 รายไดในครัวเรือนไมพอใช
คิดเปนรอยละ 71.3 มีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 55
และสวนใหญไมเคยรูจักหรือเคยไดรับความรู
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต) มากอน
คิดเปนรอยละ 76.3 ผูส งู อายุทเี่ คยรูจ กั หรือเคยได
รับความรูเ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต)
มากอน สวนใหญไดรบั ความรูจ ากแพทย พยาบาล
หรือบุคลากรทางสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 89.5
ความรู เ กี่ ย วกั บ โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ของผูส งู อายุพบวากอนใหความรูเ รือ่ งโรคหลอดเลือด
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สมอง โดยใชสรภัญญะผูสูงอายุมีความรูอยูใน
ระดับปานกลางมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 70.0 โดย
มีคา คะแนนเฉลีย่ ความรู เทากับ 15.0 + 2.5 คะแนน
คะแนนตํ่ า สุ ด 9 คะแนน และคะแนนสู ง สู ด
20 คะแนน และหลังการใหความรู พบวาผูส งู อายุมี
ความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 81.3 รองลง
มามีคะแนนความรูร ะดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
16.2 มีคาคะแนนเฉลี่ยความรู เทากับ 19.6 + 2.6
คะแนน คะแนนตํ่าสุด 12 คะแนน และคะแนนสูง
สูด 22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 22 คะแนน
เมือ่ เปรียบเทียบความรูเ รือ่ งโรคหลอดเลือดสมอง
ก อ นและหลั ง การให ค วามรู โ ดยใช ส รภั ญ ญะ
พบวา ผูสูงอายุหลังใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือด
สมองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ย
กอนการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองโดย
ใชสรภัญญะอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.0001;
95%CI : 4.02 – 5.05) และเมื่ออธิบายตามราย
ขอความรูใ นขอความรูท วั่ ไปโรคหลอดเลือดสมอง
กอนและหลังใหความรู ผูส งู อายุตอบวาโรคหลอด
เลือดสมองเปนแลวมักทําใหพิการหรือเสียชีวิต
มากที่สุด แตยังมีขอคําถามโรคหลอดเลือดสมอง
ถารักษาทันเวลาก็สามารถหายได กอนใหความรู
ผูสูงอายุตอบไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 41.3 และ
หลั ง ให ค วามรู ต อบได ถู ก ต อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ
92.5 ทั้งนี้ในขอคําถามเกี่ยวกับอาการเตือนของ
โรคหลอดเลือดสมอง พบวาผูสูงอายุตอบอาการ
แขนขาออนแรงดานใดดานหนึง่ ชัว่ คราวไดถกู ตอง
มากที่สุด ทั้งกอนและหลังใหความรู และผูสูงอายุ
ตอบอาการมึนงงศีรษะ เดินเซชั่วคราว ไดถูกตอง
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นอยทีส่ ดุ ซึง่ กอนใหความรูผ สู งู อายุตอบไดถกู ตอง
คิดเปนรอยละ 83.8 และหลังใหความรูผูสูงอายุ
ตอบไดถูกตองลดลง คิดเปนรอยละ 67.5 และ
อาการมองไมเห็นอยางฉับพลันชั่วคราว กอนให
ความรูผ สู งู อายุตอบไดถกู ตอง คิดเปนรอยละ 40.0
และหลังใหความรูตอบไดถูกตอง คิดเปนรอยละ
70.0 ขอความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของโรคหลอด
เลือดสมองสวนใหญผูสูงอายุตอบขอคําถามได
ถู ก ต อ ง ตอบภาวะไขมั น ในเลื อ ดสู ง ทุ ก คน
ทั้งกอนและหลังใหความรู ในสวนขอคําถามที่
ผู สู ง อายุ ต อบได ถู ก ต อ งน อ ยที่ สุ ด ก อ นการให
ความรูคือการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา และหลังให
ความรูพ บวาผูส งู อายุตอบไดถกู ตองนอยทีส่ ดุ คือ
โรคเบาหวานและโรคหัวใจ คิดเปนรอยละ 32.5
และ 17.8 ตามลําดับ ซึ่งขอความรูเรื่องการเรียก
ใช บ ริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ผู สู ง อายุ ส ว นใหญ
ตอบวาเมือ่ พบผูป ว ยฉุกเฉิน โทรแจงสายดวน 1669
ได ถู ก ต อ งมากที่ สุ ด ก อ นให ค วามรู คิ ด เป น
รอยละ 91.3 และหลังใหความรูผูสูงอายุตอบได
ถูกตองทุกคน (ตารางที่ 1)

การอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ
พบขอมูลที่นาสนใจคือสวนใหญผูสูงอายุไมเคยรูจัก
และเคยไดรับความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
(อัมพาต) ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของนอมจิตต
นวลเนตร6 ศึกษาความรูและการปฏิบัติตัวในชีวิต
ประจําวันเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บงชี้ใหเห็น

ถึงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรใหความสําคัญตอการ
พัฒนาความรูเ กีย่ วกับ โรคหลอดเลือดสมองใหแก
ผูส งู อายุ ดังนัน้ การทีผ่ สู งู อายุยงั ไมมคี วามรูท าํ ใหมี
การปฏิบัติตัวที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองไดงาย โดยผูสูงอายุที่เคยรูจักหรือได
รับความรูเ รือ่ งโรคหลอดเลือดสมองนัน้ มักมาจาก
คําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย พยาบาล
เจาหนาทีส่ าธารณสุข ขอมูลขาวสารจากสือ่ ตาง ๆ เชน
สื่อโทรทัศน วิทยุ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คอนขางนอย
ดังนัน้ เพือ่ ใหเขากับบริบทของพืน้ ทีแ่ ละบริบทของ
ผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยงสูง การใหความรูผานสื่อ
สรภัญญะเปนกิจกรรมการใหความรูที่งายแกการ
เขาใจของผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ระดับคะแนนความรูเรื่องโรคหลอดเลือด
สมองมีระดับคะแนนความรูที่เพิ่มขึ้นอาจเนื่อง
มาจากการใหความรู โดยใชสรภัญญะที่ผูสูงอายุ
สามารถเขาใจทํานอง เนื้อรองที่ใชภาษาสื่อความ
หมายเข า ใจง า ย ชั ด เจน ทํ า ให จ ดจํ า ได ง า ยขึ้ น
จากการศึกษาของโสภา กรรณสูตร7 พบวาผูเรียน
จะมีความสนใจเพิ่มขึ้นเมื่อไดเรียนรูผานสิ่งตางๆ
เชน วิดีโอเทป และการสาธิต และการศึกษาครั้งนี้
สวนใหญเปนผูสูงอายุตอนตน ที่มีอายุ 60 – 69 ป
ซึ่งเปนวัยที่ความสามารถในการเรียนรูยังดีอยู
ทั้งในดานความจํา ความคิด นอกจากนี้ผูสูงอายุ
สวนใหญยังมีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน
และโรคความดั น โลหิ ต สู ง ทํ า ให ผู สู ง อายุ ที่ มี
โรคประจําตัว มีความสนใจทีจ่ ะเรียนรูม าก นอกจากนี้
ผู สู ง อายุ ส ว นใหญ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู ร ะดั บ
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เดียวกัน ความตองการในการเรียนรูของผูสูงอายุ
จะใกลเคียงกันทําใหผูสูงอายุมีความตั้งใจในการ
เรียนรูรวมกัน สรุปวาความรูที่สูงขึ้นภายหลังให
ความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเปนผลมาจาก
การเรี ย นรู ผ า นสรภั ญ ญะที่ ใ ห ค วามรู ผ า นหอ
กระจายขาวทําใหผสู งู อายุไดรบั ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น
ความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองนั้น จาก
การศึกษาของนอมจิต นวลเนตร8 พบวาหากผูส งู อายุ
จํานวนมากถึง 1 ใน 4 หรือรอยละ 25 ของตัวอยาง
ทั้งหมดมีความรูเกี่ยวกับโรคนี้ไมถูกตองควรถือ
เปนจํานวนมากพอทีจ่ ะตองใหความสนใจ จากการ
ศึกษานีโ้ ดยกอนการใหความรูผ สู งู อายุตอบวาโรค
หลอดเลือดสมองถารักษาทันเวลาก็สามารถหายได
ผิดมากที่สุด และถาผูสูงอายุมีความเขาใจวาเมื่อ
เกิดโรคนีแ้ ลวถารักษาไดทนั เวลาก็สามารถหายได
มีผลตอการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน โทร
1669 และการเขาถึงการรับบริการที่โรงพยาบาล
หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดอยาง
ทันทวงที โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวติ
ทีส่ าํ คัญ และผูท รี่ อดชีวติ ก็มกั จะมีความพิการหลง
เหลืออยู ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ รางกาย
และเศรษฐกิจของผูปวยและครอบครัว9 แตทั้งนี้
ผูสูงอายุมีระยะเวลาในการเรียนรูและจดจําที่สั้น
โดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ควรหมั่นเนนยํ้าใหผูสูงอายุเขาใจและจดจําไดอยู
เสมอวาโรคหลอดเลือดสมองถารักษาทันเวลา
ก็สามารถหายได ความรูเกี่ยวกับอาการเตือนที่
สําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง มีขอ คําถามสําคัญ
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หลายขอที่ผูสูงอายุจํานวนมากกวารอยละ 25 ที่
ตอบไมถูกตองหรือมีความเขาใจผิด ไดแก อาการ
มึนงงศีรษะ เดินเซชั่วคราว โดยจากกอนใหความ
รูผูสูงอายุตอบผิด แตภายหลังใหความรูพบวา
ผูสูงอายุตอบผิดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจมาจากเนื้อหา
ของสรภัญญะที่สื่อความหมายไมตรงกันกับขอ
คําถามอาการเตือนที่สําคัญของโรคหลอดเลือด
สมอง โดยในเนื้ อ หาของสรภั ญ ญะว า เดิ น เสี ย
การทรงตัว ผูสูงอายุอาจเขาใจไมตรงกันกับขอ
คําถามที่วา เดินเซชั่วคราว และพบวาขอคําถามที่
ผูส งู อายุตอบถูกไดนอ ย ทัง้ กอนและหลังใหความรู
ไดแก อาการมองไมเห็นอยางฉับพลันชั่วคราว
สอดคลองกับการศึกษาของนอมจิตต นวลเนตร8
ที่ศึกษาความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและ
พฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด
สมองของผู มี ภ าวะเสี่ ย งในชุ ม ชนสามเหลี่ ย ม
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวามีกลุม ตัวอยาง
จํานวนหนึง่ มีความรูอ าการเตือนของโรคหลอดเลือด
สมองไมถูกตอง คือตาพรามัว เห็นภาพซอน หรือ
มองไมเห็นทันทีทนั ใด และสอดคลองกับการศึกษา
ของสาวิตรี สิงหาด5 พบวาผูปวยสูงอายุตอบวา
อาการมองไมเห็นไดถูกตองนอยที่สุด ซึ่งอาจจะ
ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมอง
ไดงา ยขึน้ เนือ่ งจากไมรบี มาพบแพทยเมือ่ มีอาการ
เหลานีต้ ามแนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองสําหรับการปองกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูสูงอายุตอบความ
รูเรื่องปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง เปนที่
นาสังเกตวาผูสูงอายุตอบการสูบบุหรี่และการดื่ม
สุ ร าตอบได ถู ก ต อ งน อ ยที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ผู สู ง อายุ
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สวนใหญคิดเห็นวาการสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดโรคมะเร็งปอดมากกวา ในขณะทีม่ คี วามรูท ี่
ไมถกู ตองทําใหเขาใจผิดอาจสงผลใหมพี ฤติกรรม
ทีไ่ มถกู ตอง ก็จะคงดืม่ สุราตอไปซึง่ เปนปจจัยเสีย่ ง
ตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เพราะฉะนั้น
ผูส งู อายุควรทีจ่ ะตองไดรบั การแกไขความรู ความ
เขาใจบางประเด็นใหถูกตองยิ่งขึ้น และสอดคลอง
กับการศึกษาของกชพร ออนอภัย10 ที่ศึกษาการ
ประยุกตรปู แบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ลดภาวะเสีย่ งตอ
โรคหลอดเลือดสมองของผูปวยกลุมเสี่ยง ตําบล
บานแทน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ผลการ
ศึกษาพบวาผูปวยกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด
สมองมีคะแนนนอยทีส่ ดุ ในเรือ่ งการสูบบุหรีท่ าํ ให
เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อาจจะเปน
เพราะผูปวยสวนใหญยังไมทราบถึงอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ จึงเนนยํ้าใหมีการประชาสัมพันธโทษ
ของการสูบบุหรี่ คือ การเสีย่ งตอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง ในขณะเดียวกันหลังการใหความรู
ผูส งู อายุสามารถตอบวาการดืม่ สุราและการสูบบุหรี่
ไดถูกตองเพิ่มขึ้น แตยังมีบางประเด็นที่ผูสูงอายุ
ตอบถูกไดนอย ไดแก โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
สอดคลองกับการศึกษาของสาวิตรี สิงหาด5 ศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับอาการ
เตือน ปจจัยเสี่ยงและการรักษาโรคหลอดเลือด
สมองในผูป ว ยผูส งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง พบวา
ผูปวยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองตอบความรู
เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได
ถูกตองนอยทีส่ ดุ ไดแก โรคเบาหวานและโรคหัวใจ

และผูปวยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีโรคที่
เกิดรวม เชนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและไขมันในเลือดสูง กับผูปวยสูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองที่ไมมีโรคที่เกิดรวม มีความ
รูเกี่ยวกับอาการเตือน ปจจัยเสี่ยงและการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองไมแตกตางกัน ความรูเรื่อง
โรคหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุ การเรียกใช
บริการการแพทยฉกุ เฉิน พบวา ผูส งู อายุสว นใหญ
สามารถตอบการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
ไดถูกตองและรูจักสายดวน 1669 อยางไรก็ตาม
การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู
กับความรู ความเขาใจเกีย่ วกับอาการเตือนทีส่ าํ คัญ
ของโรคหลอดเลือดสมอง ควรสงเสริมใหความรู
เรื่ อ งโรคหลอดเลื อ ดสมองอย า งต อ เนื่ อ ง และ
ควรใหความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลความรู
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองใหแกประชาชนใน
ชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สาวิตรี สิงหาด5 พบวาผูป ว ยสูงอายุโรคหลอดเลือด
สมองที่มารับการรักษาอยางทันทวงทีภายในเวลา
3 ชั่วโมง จะมีความรูเกี่ยวกับอาการเตือนของ
โรคหลอดเลือดสมองเปน 2.4 เทาของผูป ว ยสูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองที่มาถึงโรงพยาบาลลาชา
มากกวา 3 ชั่วโมง (Adjust OR = 2.4, P-value =
0.002, 95%CI 1.13 – 5.08)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู เ รื่ อ งโรคหลอด
เลือดสมองในผูสูงอายุกอนและหลังใหความรู
ภายหลั ง ให ค วามรู ผู สู ง อายุ มี ค า คะแนนเฉลี่ ย
ความรูสูงกวากอนใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือด
สมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.0001)
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โดยความรูภายหลังใหความรูที่สูงขึ้นนั้นเปนผล
มาจากการเรียนรูผานสื่อที่เปนสรภัญญะ รวมทั้ง
ฝกการรอง เขาใจทํานอง ซึ่งคลายกับการทองจํา
สอดคลองกับการศึกษาของกชพร ออนอภัย10
ไดศกึ ษาผลของโปรแกรมการประยุกตรปู แบบการ
สงเสริมสุขภาพของเพนเดอรในการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด
สมองของผูปวยกลุมเสี่ยง โดยกลุมทดลองใช
โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา ประกอบด ว ยจั ด กิ จ กรรม
ใหความรู ประชุมกลุม ฝกปฏิบัติ ผลการศึกษา
พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวา
กอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p <0.001) จะเห็นไดวา ในการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษา ใหความรูท าํ ใหเกิดประโยชน
แกกลุม เปาหมายจํานวนมาก โรคหลอดเลือดสมอง
เปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญ สวนผูที่รอดชีวิต
ก็จะมีความพิการหลงเหลือตามมา ซึ่งผลกระทบ
ตอสภาพจิตใจ รางกายและเศรษฐกิจของผูปวย
และครอบครัว ความรูความเขาใจที่ถูกตองของ
ประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองจึงเปนสิ่ง
สําคัญ จึงควรไดรับการพิจารณานําไปประยุกตใช
ในการดําเนินงานสาธารณสุขตอไป

ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1. จากผลการศึกษาพบวา ระดับคะแนน
ความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุ
มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น ภายหลังใหความรูระดับ
คะแนนอยูในระดับสูง ทั้งนี้ผูสูงอายุการเรียนรู
ความจําเริ่มลาชา และลดลง ดังนั้นควรใหความรู
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เรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยางตอเนื่อง และเพิ่ม
ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อติดตามผลการศึกษา
ตอไป
2. ขอสังเกตจากผลการศึกษาครัง้ นี้ พบวา
ผูสูงอายุสวนใหญไมเคยรูจักและความรูเรื่องโรค
หลอดเลือดสมอง และจากขอคําถามบางขอสําคัญ
ที่ผูสูงอายุตอบไมถูกตอง เชน อาการมึนงงศีรษะ
เดินเซชั่วคราว การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เปนตน
ฉะนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ เจาหนาที่สาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุข ควรเห็นความสําคัญ
ของการใหความรูและเนนยํ้าในขอความรูเหลานี้
ใหผูสูงอายุมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองเพื่อ
นําไปสูก ารมีพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง สงผลตอ
การลดความเสีย่ งตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในผูสูงอายุ
3. สรภัญญะใหความรูครั้งนี้ยังมีขอความ
รูบางขอที่ตองเพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงใหมีความ
หมายชัดเจน เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูที่ถูกตอง
โดยใหเพิม่ เนือ้ หา อาการมองไมเห็นอยางฉับพลัน
ในเนื้ อ ร อ งของสรภั ญ ญะ และปรั บ ปรุ ง ให มี
ความหมายที่ชัดเจนขึ้น คือ อาการมึนงงศีรษะ
แทน อาการเวียนศีรษะ และอาการเดินเซชั่วคราว
แทน อาการเดินเสียการทรงตัว
4. จากผลการศึกษานีอ้ าจเปนประโยชนตอ
ผูสนใจในการทําวิจัยเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่ อ นํ า ผลการวิ จั ย มาเป น แนวทางสํ า หรั บ การ
ดําเนินงานควบคุมปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
ให แ ก ผู สู ง อายุ แ ละประชาชนและเป น แนวทาง
ในการพัฒนาสื่อการสอนโรคหลอดเลือดสมอง
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ของผูสูงอายุตอไป
5. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เก็ บ ข อ มู ล เพี ย งใน
1 ตําบลของอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
จึงควรศึกษาเพิ่มเติมใหครอบคลุมทั้งอําเภอ และ
ไมสามารถนําไปใชอางอิงไดทั้งหมด

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.เลิศชัย เจริญ
ธัญรักษ, ผศ.ดร.จิราพร เขียวอยู, อ.ดร.ชนัญญา
จิระพรกุล และ อ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด ที่ได
กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนํา
คําปรึกษา ขอคิดเห็นทีเ่ ปนประโยชนอยางมาก ทําให

ผูวิจัยเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจอยางมุงมั่น
จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จ สมบูรณไดอยาง
ภาคภูมิใจ และผูวิจัยขอขอบพระคุณ สาธารณสุข
อํ า เภอโนนสะอาด ผู อํ า นวยการโรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลกุ ด ดอกคํ า ที่ ใ ห ค วาม
อนุ เ คราะห ใ ห ผู วิ จั ย ได เ ก็ บ ข อ มู ล ในพื้ น ที่
ขอขอบพระคุ ณ เจ า หน า ที่ แ ละ อสม. ที่ อํ า นวย
ความสะดวกในการวิจยั ครัง้ นี้ และขอขอบพระคุณ
ผูสูงอายุทุกทานที่ใหความรวมมือ ในการเขารวม
กิจกรรมใหความรู และในการสัมภาษณ เก็บขอมูล
จนสําเร็จลุลวงดวยดีและหากมีขอบกพรองดวย
ประการใดๆ ผูว จิ ยั ขอนอมรับไวดว ยความยินดียงิ่
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ตารางที่ 1 จํ า นวนและร อ ยละของผู สู ง อายุ ที่ ต อบความรู เ กี่ ย วกั บ ความรู โ รคหลอดเลื อ ดสมอง
เรียงตามลําดับขอที่มีการตอบถูกมากที่สุด
ความรูทั่วไปโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเปนแลวมักทําใหพิการหรือเสียชีวิต
โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันวาอัมพฤกษ อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมองถารักษาทันเวลาก็สามารถหายได
อาการเตือนที่สําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง
อาการแขนขาออนแรงดานใดดานหนึ่งชั่วคราว
อาการพูดไมชัด ลิ้นแข็ง ปากเบี้ยว พูดไมออก
อาการปวดศีรษะอยางรุนแรงและฉับพลันชั่วคราว
อาการมึนงงศีรษะ เดินเซชั่วคราว
อาการมองไมเห็นอยางฉับพลันชั่วคราว
ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคความดันโลหิตสูง
ความสูงอายุ
ประวัติเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะอวน
โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน
เพศ
การดื่มสุรา
การสูบบุหรี่
การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
เมื่อพบผูปวยฉุกเฉิน โทรแจงสายดวน 1669
การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตองถึงโรงพยาบาล
ภายในเวลา 3 ชั่วโมงหลังจากมีอาการ
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กอนใหความรู
จํานวน(รอยละ)

หลังใหความรู
จํานวน(รอยละ)

ตอบถูก
79(98.8)
63(78.8)
33(41.3)

ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด
1(1.2) 80(100.0) 0(0.0)
17(21.2) 75(93.8) 5(6.2)
47(58.8) 74(92.5) 6(7.5)

77(96.3)
71(88.8)
70(87.5)
67(83.8)
32(40.0)

3(3.7)
9(11.2)
10(12.5)
13(16.3)
48(60.0)

80(100.0) 0(0.0)
79(98.8) 1(1.2)
75(93.8) 5(6.2)
54(67.5) 26(32.5)
56(70.0) 24(30.0)

80(100.0)
77(96.3)
73(91.3)
64(80.0)
53(66.3)
46(57.5)
41(51.3)
40(50.0)
30(37.5)
30(37.5)

0(0.0)
3(3.7)
7(8.8)
16(20.0)
27(33.8)
34(42.5)
39(48.8)
40(50.0)
50(62.5)
50(62.5)

80(100.0)
80(100.0)
80(100.0)
73(91.3)
74(92.5)
66(82.5)
54(67.5)
78(97.5)
71(88.8)
69(86.3)

73(91.3)
62(77.5)

7(8.8) 80(100.0)
18(22.5) 80(100.0)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
7(8.8)
6(7.5)
14(17.5)
26(32.5)
2(2.5)
9(11.3)
11(13.8)
0(0.0)
0(0.0)
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