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บทคัดย่อ

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยแบบหาความสััมพัันธ์์เชิิงทำำ�นาย เพื่่�อศึึกษาพฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง และปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้สู� งู อายุุ
กลุ่่�มเสี่่�ยง กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคความดัันโลหิิตสููงและ/หรืือโรคเบาหวาน ที่่�ขึ้้�นทะเบีียน
เข้้ารัับการรัักษาในศููนย์สุ์ ขุ ภาพชุุมชนและโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล เขตเทศบาลเมืืองอรััญญิิก
อำำ �เภอเมืืองพิิ ษณุุ โ ลก จัั งหวัั ดพิิ ษณุุ โลก รวมจำำ �นวน 313 คน เครื่่� องมืือการวิิ จััยประกอบด้้วย
แบบสััมภาษณ์์ปัจั จััยส่่วนบุคุ คล แบบสััมภาษณ์์ความรู้้เ� รื่่อ� งโรคหลอดเลืือดสมอง มีีค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�น .71  
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แบบสััมภาษณ์์ปััจจััยการรัับรู้้�ของบุุคคล มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .74 แบบสััมภาษณ์์ปััจจััยแรงสนัับสนุุน
ทางสัังคม มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .93 และแบบสััมภาษณ์์พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
มีีค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�น .73 เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนมีีนาคมถึึงเดืือนพฤษภาคม 2562 วิิเคราะห์์ข้้อมููล
ด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณ
แบบขั้้�นตอน
ผลการวิิจัยั พบว่่า ผู้สู้� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งมีีคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
โดยรวมในระดัับมาก (M = 3.29, SD = .19) แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากเพื่่อ� นบ้้าน การรัับรู้้�อุปุ สรรค
ของการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ป้้องกัันโรค แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคม
จากครอบครััว และการมีีโรคประจำำ�ตััวเป็็นโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคเบาหวาน สามารถร่่วมกััน
ทำำ�นายพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งได้้ร้้อยละ 11.20 อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
2
ทางสถิิติิ (R = .112, p < .05)
จากการวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีข้้อเสนอแนะว่่า ผู้้�บริิหารสถานบริิการสุุขภาพควรสนัับสนุุนให้้บุุคลากร
สาธารณสุุขมีีการส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคหลอดเลืือดสมองปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมองให้้ถููกต้้องและเหมาะสม
คำำ�สำำ�คััญ:  พฤติิกรรมการป้้องกัันโรค  ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคหลอดเลืือดสมอง  
           แบบแผนความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ

Abstract

This predictive correlational research aimed to study preventive behaviors for
cerebrovascular disease and influencing factors of preventive behaviors for cerebrovascular
disease among elderly risk group. The samples were 313 elders with hypertension and/or
diabetes mellitus who registered for treatment in the community health center and district
health promoting hospital in the Aranyik Town Municipality, Mueang Phitsanulok District,
Phitsanulok Province. The research instruments included the personal factors interview
form, the knowledge about cerebrovascular disease interview form with reliability as .71,
the personal perceived factors interview form with reliability as .74, the social support factors
interview form with reliability as .93, and the preventive behaviors for cerebrovascular
disease interview form with reliability as .73. Data were collected from March to May, 2019.
Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation,
and stepwise multiple regression analysis.
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The research results revealed that the total mean score of preventive behaviors
for cerebrovascular disease among elderly risk group was at a high level (M = 3.29,
SD = .19). Social support from friend, perceived barriers of preventive behaviors for
disease, social support from public health officer, social support from family, and
being hypertensive and diabetic patient were statistically significant accounted for
11.20% of the variance of preventive behaviors for cerebrovascular disease among
elderly risk group (R2 = .112, p < .05).
This research suggests that health care executives should encourage health
care providers to promote the appropriate and accurate preventive behaviors for
cerebrovascular disease among elderly risk group.
Keywords:  Preventive behaviors,  Elderly risk group of cerebrovascular disease,  
      Health belief model

ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
โรคหลอดเลืือดสมอง (cerebrovascular
disease/ stroke) เป็็นโรคที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดโรคหนึ่่�ง
ของโรคทางระบบประสาท เป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้เกิิด
ความพิิการและการเสีียชีีวิติ ที่่�มีแี นวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�น
และเป็็ นปั ั ญ หาสาธารณสุุ ข ที่่� สำำ �คัั ญ ของประเทศ
และทั่่� ว โลก จากข้้อมูู ล ขององค์์ ก ารอัั ม พาตโลก
ได้้รายงานสถานการณ์์โรคหลอดเลืือดสมองว่่า ในปีี
พ.ศ. 2561 มีีประชาชนที่่�ป่ว่ ยด้้วยโรคหลอดเลืือดสมอง
สููงถึึง 17 ล้้านคน ส่่งผลให้้เกิิดความพิิการ 5 ล้้านคน
มีีผู้เ้� สีียชีีวิติ 6.50 ล้้านคน โดยโรคหลอดเลืือดสมอง
เป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิติ อัันดับ 
ั 2 ในผู้ที่่�้ มี� อี ายุุมากกว่่า
60 ปีี และอัันดัับ 5 ในผู้้�ที่่�มีีอายุุระหว่่าง 15–59 ปีี
(World Stroke Organization, 2017) นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่า โดยเฉลี่่ย� ทุุกๆ 6 วิินาทีี จะมีีผู้เ้� สีียชีีวิติ จาก
โรคหลอดเลืือดสมองอย่่างน้้อย 1 คน โดยในปีี พ.ศ.
2563 จะมีีผู้ป่�้ ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2 เท่่า
(World Health Organization, 2017) สำำ�หรัับ
สถานการณ์์โรคหลอดเลืือดสมองในประเทศไทย

พบว่่า ในช่่วงปีี พ.ศ. 2555–2559 อััตราการตายด้้วย
โรคหลอดเลืือดสมองเท่่ากัับ 31.70, 35.90, 38.70,
43.30, และ 48.70 ต่่อแสนประชากร ตามลำำ�ดับ 
ั ซึ่ง่�
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อ� ง (กองยุุทธศาสตร์์
และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข,
2560) ส่่วนอััตราการป่่วยพบว่่า ในช่่วง ปีี พ.ศ.
2555–2558 อััตราการป่่วยด้้วยโรคหลอดเลืือดสมอง
ของผู้้� ป่่ ว ยที่่� น อนรัั ก ษาในโรงพยาบาล สัั ง กัั ด
กระทรวงสาธารณสุุข เท่่ากัับ 354.54, 366.81,
352.30, และ 425.24 ต่่อแสนประชากร ตามลำำ�ดับ 
ั
ซึ่่ง� มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น (กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
สำำ�นัักโรคไม่่ติิดต่่อ, 2559)
การมีีความดัันโลหิิตสููงเป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
ที่่�สุุดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง โดยผู้้�ป่่วย
โรคความดัันโลหิิตสููงมีีอััตราเสี่่�ยงสููงกว่่าคนปกติิ
4–6 เท่่า และโรคเบาหวานเป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
โรคหลอดเลืือดสมองชนิิดที่่�มีกี ารอุุดตัันของหลอดเลืือด
ได้้ โดยมีีอัตั ราเสี่่ย� งสููงกว่่าคนปกติิ 2–3 เท่่า (สถาบััน
ประสาทวิิทยา, 2559) เนื่่อ� งจากโรคความดัันโลหิิตสููง
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และโรคเบาหวานทำำ�ให้้มีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่�ผนังั ของ
หลอดเลืือดสมอง เกิิดการหนาตััวขึ้้น รู
� ขู องหลอดเลืือด
แดงจะตีีบแคบลงจนถึึงขั้้�นอุุดตัันได้้ ส่่งผลให้้เลืือด
ไปเลี้้� ย งสมองไม่่ เ พีี ย งพอ สมองขาดเลืือดจนถึึ ง
ขั้้� น เนื้้� อ สมองตาย และหากระดัั บความดัั นโลหิิ ต
สููงมากๆ จะทำำ�ให้้หลอดเลืือดแดงขนาดเล็็กในสมอง
โป่่งพองเป็็นกระเปาะเล็็กๆ ซึ่่�งมีีโอกาสที่่�จะแตกได้้ 
ผลของหลอดเลืือดแดงในสมองอุุดตัันหรืือหลอดเลืือด
แดงในสมองแตกทั้้� ง 2 ภาวะดัั ง กล่่ า ว เรีี ย กว่่ า
โรคหลอดเลืือดสมอง (สมาคมความดัันโลหิิตสููง
แห่่งประเทศไทย, 2558) หากเป็็นโรคหลอดเลืือด
สมองแล้้ว จะทำำ�ให้้มีีอาการต่่างๆ เช่่น แขนขาอ่่อนแรง
ข้้างใดข้้างหนึ่่�ง ปากเบี้้�ยวข้้างใดข้้างหนึ่่�ง ปวดศีีรษะมาก
พููดไม่่ชัดั  พููดไม่่ได้้ ความจำำ�เสื่่อ� ม กลืืนลำำ�บาก ลิ้้�นแข็็ง
ส่่งผลให้้เกิิดความรู้้�สึึกอึึดอััดคัับข้้องใจ รู้้�สึึกด้้อย
คุุณค่่าในตนเอง เกิิดภาวะซึึมเศร้้า เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ทางสัั ง คมได้้น้้อยลง เป็็ น ภาระให้้แก่่ ค รอบครัั ว 
ทำำ�ให้้ครอบครััวมีีคุุณภาพชีีวิิตลดลง ผู้้�ที่่�ยัังอยู่่�ใน
วััยทำำ�งานมัักไม่่สามารถกลัับไปทำำ�งานได้้ตามปกติิ
ทำำ�ให้้สููญเสีียรายได้้ และเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา
โรคสูู ง (สถาบัั น วิิ จัั ย และประเมิิ น เทคโนโลยีี ท าง
การแพทย์์, 2557) จะเห็็นได้้ว่่า โรคหลอดเลืือดสมอง
ส่่งผลกระทบทั้้�งต่่อผู้้�ป่่วย ครอบครััว สัังคม และ
เศรษฐกิิจ
แนวทางการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
มีี 2 แนวทาง คืือ การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมชีีวิิต
เพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยง และการใช้้ยาเพื่่�อลดหรืือควบคุุม
ปััจจััยเสี่่�ยง ซึ่่�งผู้้�ที่่�เป็็นโรคความดัันโลหิิตสููงและ/
หรืือโรคเบาหวานสามารถปฏิิบัติั ิได้้โดยการควบคุุม
น้ำำ��หนัักตััวให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิหรืือใกล้้เคีียงปกติิ
การออกกำำ�ลัังกายความหนัักระดัับปานกลาง อย่่างน้้อย
วัันละ 30 นาทีี อย่่างน้้อยสััปดาห์์ละ 5 วััน การจำำ�กัดั
โซเดีียมในอาหาร การรัับประทานอาหารตามแนวทาง
DASH (dietary approaches to stop hypertension)
โดยเน้้นอาหารประเภทผััก 5 ส่่วนต่่อวััน การจำำ�กััด

หรืืองดเครื่่� อ งดื่่� ม แอลกอฮอล์์ การหยุุ ด สูู บบุุ ห รี่่�
การใช้้ยาตามที่่�แพทย์์สั่่ง� อย่่างถููกต้้องและครบทุุกมื้้�อ
(สมาคมความดัันโลหิิตสููงแห่่งประเทศไทย, 2558)
การที่่�ผู้ป่�้ ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงและ/หรืือโรคเบาหวาน
จะมีีพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
ซึ่่�งเป็็นพฤติิกรรมที่่�กระทำำ�โดยมุ่่�งที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดความเจ็็บป่่วยหรืือเป็็นโรคนั้้�น ย่่อมมีีปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องหลายประการ ตามแบบแผนความเชื่่�อ
ด้้านสุุขภาพ (health belief model) โดย Maiman
and Becker (1975) ได้้กล่่าวว่่า ความเชื่่�อนั้้�น
จะมีีความสััมพัันธ์์กับปั
ั ัจจััยที่่�มีผลต่
ี ่อการปฏิิบััติิตน
เพื่่อ� ควบคุุมโรค คืือ การรัับรู้้โ� อกาสเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรค
การรัับรู้้�ความรุุนแรงของโรค การรัับรู้้�ประโยชน์์ของ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรค การรัับรู้้�อุุปสรรคของ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรค สิ่่�งชัักนำำ�ให้้เกิิดการปฏิิบัติั ิ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรค และปััจจััยร่่วม เช่่น อายุุ
เพศ เชื้้� อ ชาติิ  บุุ ค ลิิ ก ภาพ สถานะทางเศรษฐกิิ จ
และสัังคม และความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง เช่่น 
การศึึกษาปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมองของผู้ป่�้ ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููง
อำำ�เภอบางระกำำ� จัังหวััดพิิษุุโลก (วาสนา เหมืือนมีี,
สมลัักษณ์์ เทพสุุริิยานนท์์, ชมนาด วรรณพรศิิริิ,
และทวีีศัักดิ์์� ศิิริิพรไพบููลย์์, 2558) พบว่่า การรัับรู้้�
โอกาสเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง การรัับรู้้�
อุุปสรรคของพฤติิกรรมป้้องกัันโรค และสิ่่�งชัักนำำ�ให้้
เกิิดการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมอง ในการปฏิิบััติิตนเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมองของผู้ป่้� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููง มีีอิทิ ธิิพลต่่อ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง และการศึึกษา
ปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคในผู้้ป่� ว่ ย
กลุ่่�มเสี่่�ยงโรคหลอดเลืือดสมอง (สุุทััสสา ทิิจะยััง,
2557) พบว่่า การรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค
หลอดเลืือดสมอง การรัับรู้้�อุุปสรรคของพฤติิกรรม
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ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง การรัับรู้้ป� ระโยชน์์ของ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง และสิ่่ง� ชัักนำำ�
ให้้เกิิดการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมอง มีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง ดัังนั้้�น จะเห็็นว่่า จากรายงาน
การศึึกษาได้้มีีผลการศึึกษาที่่�สอดคล้้องกัับแนวคิิด
แบบแผนความเชื่่อ� ด้้านสุุขภาพ (health belief model)
ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดทำำ�กรอบแนวคิิด
ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�
อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก เป็็นอำำ�เภอที่่�มีีอััตรา
การตายด้้วยโรคหลอดเลืือดสมองในช่่วงปีี พ.ศ.
2557–2558 สููงเป็็นอันดั
ั บ 
ั 1 ของจัังหวััดพิิษณุุโลก
รองลงมา คืือ อำำ�เภอบางกระทุ่่�ม และอำำ�เภอบางระกำำ� 
โดยมีี อััตราการตายร้้อยละ 86.56, 58.12 และ
20.18 ตามลำำ�ดัับ (สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
พิิษณุุโลก, 2559) ส่่วนอัตั ราการป่่วยด้้วยโรคหลอดเลืือด
สมองของอำำ� เภอเมืืองพิิ ษ ณุุ โ ลก ในช่่ ว งปีี พ.ศ.
2557–2559 เท่่ า กัั บ  195.17, 176.94, และ
192.55 ต่่อแสนประชากร ตามลำำ�ดับ สำ
ั ำ�หรัับในเขต
เทศบาลเมืืองอรััญญิิก อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก พบว่่า
ในปีี พ.ศ. 2560 มีีอัตั ราการตายด้้วยโรคหลอดเลืือด
สมองร้้อยละ 9.40 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์มาตรฐานที่่�
กระทรวงสาธารณสุุขกำำ�หนดไว้้ คืือ ไม่่เกิินร้้อยละ 7
(ศููนย์เ์ ทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร สำำ�นักั งาน
ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข, 2560)
การที่่�จะช่่วยลดอััตราการเกิิดโรคหลอดเลืือด
สมองที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั  คืือ การปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการดููแล
สุุขภาพของบุุคคล โดยเฉพาะในผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรค
ความดัันโลหิิตสููงและ/หรืือโรคเบาหวาน ซึ่ง่� ประเด็็น
สำำ�คััญ คืือ ต้้องทราบก่่อนว่่าผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มดัังกล่่าว
มีีพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองอย่่างไร
และมีีปัจั จััยใดบ้้างที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง ซึ่่ง� จากการทบทวนวรรณกรรม
ยัังไม่่พบการศึึกษาเกี่่�ยวกัับโรคหลอดเลืือดสมอง

ในพื้้� นที่่� เขตเทศบาลเมืืองอรัั ญ ญิิ ก ประกอบกัั บ
เขตเทศบาลเมืืองอรััญญิิกเป็็นชุมุ ชนกึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท
ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษาปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� ง
เขตเทศบาลเมืืองอรััญญิิก อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก
จัังหวััดพิิษณุุโลก เพื่่�อเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการจััด
กิิจกรรมเพื่่�อเสริิมสร้้างพฤติิกรรมการป้้องกัันโรค
หลอดเลืือดสมองที่่�ถููกต้้องและเหมาะสมสำำ �หรัับ
ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่� อ ศึึ ก ษาพฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น โรค
หลอดเลืือดสมองในผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยง เขตเทศบาล
เมืืองอรััญญิิก อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก
2. เพื่่�อศึึกษาปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� ง
เขตเทศบาลเมืืองอรััญญิิก อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก
จัังหวััดพิิษณุุโลก
สมมติิฐานการวิิจััย
ปััจจััยส่่วนบุุคคล (เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา
อาชีีพ รายได้้ โรคประจำำ�ตัว 
ั และประวััติโิ รคหลอดเลืือด
สมองในครอบครััว รวมทั้้�งความรู้้เ� รื่่อ� งโรคหลอดเลืือด
สมอง) ปััจจััยการรัับรู้้ข� องบุุคคล (การรัับรู้้โ� อกาสเสี่่ย� ง
ต่่อการเป็็นโรค การรัับรู้้ค� วามรุุนแรงของโรค การรัับรู้้�
ประโยชน์์ของการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ป้้องกัันโรค และการรัับรู้้�
อุุปสรรคของการปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันโรค) และปััจจััย
แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคม (แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจาก
สื่่อ� แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากครอบครััว แรงสนัับสนุนุ
ทางสัังคมจากเพื่่อ� นบ้้าน และแรงสนัับสนุนุ ทางสัังคม
จากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข) สามารถร่่วมกัันทำำ�นาย
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้สู�้ งู อายุุ
กลุ่่�มเสี่่�ยง เขตเทศบาลเมืืองอรััญญิิก อำำ�เภอเมืือง
พิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก
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กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้วิ�้ จัิ ยั ใช้้กรอบแนวคิิดแบบแผน
ความเชื่่อ� ด้้านสุุขภาพ (health belief model) ของ
Maiman and Becker (1975) ที่่�เชื่่�อว่่า การที่่�
บุุคคลจะปฏิิบััติิพฤติิกรรมที่่�หลีีกเลี่่�ยงจากการเป็็น
โรคนั้้�น ต้้องมีีองค์์ประกอบสำำ �คััญ 3 ส่่วน ได้้แก่่
การรัับรู้้ข� องบุุคคล ปััจจััยร่่วมอื่่น 
� ๆ (ปััจจััยส่่วนบุคุ คล
และปััจจััยสิ่่ง� ชัักนำำ�ในการปฏิิบัติั )ิ และความเป็็นไปได้้
ในการปฏิิบัติั ิ โดยผู้วิ�้ จัิ ยั ประยุุกต์์ใช้้แบบแผนความเชื่่อ�
ด้้านสุุขภาพ และนำำ�ตัวั แปรจากการทบทวนวรรณกรรม
มากำำ � หนดเป็็ น กรอบแนวคิิ ด ในการวิิ จัั ย ซึ่่� ง มีี 4
องค์์ประกอบ คืือ 1) ปััจจััยส่่วนบุคุ คล ได้้แก่่ เพศ อายุุ
ระดัับการศึึกษา อาชีีพ รายได้้ โรคประจำำ�ตัว 
ั และประวััติิ
โรคหลอดเลืือดสมองในครอบครััว รวมทั้้�งความรู้้�

เรื่่�องโรคหลอดเลืือดสมอง 2) ปััจจััยการรัับรู้้�ของ
บุุคคล ได้้แก่่ การรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงต่่อการเป็็นโรค
การรัับรู้้�ความรุุนแรงของโรค การรัับรู้้�ประโยชน์์ของ
การปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ป้้องกัันโรค และการรัับรู้้อุ� ปุ สรรคของ
การปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันโรค 3) ปััจจััยแรงสนัับสนุุน
ทางสัังคม ได้้แก่่ แรงสนัับสนุุนทางสัังคมจากสื่่�อ
แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากครอบครััว แรงสนัับสนุนุ
ทางสัังคมจากเพื่่อ� นบ้้าน และแรงสนัับสนุนุ ทางสัังคม
จากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข และ 4) พฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง ได้้แก่่ การรัั บ ประทานยา
การออกกำำ�ลัังกาย การควบคุุมอาหาร การจััดการ
ความเครีี ย ด การดื่่� ม เครื่่� อ งดื่่� ม แอลกอฮอล์์ และ
การสููบบุุหรี่่� สรุุปเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิจััยได้้
ดัังแผนภาพที่่� 1

ปััจจััยส่่วนบุุคคล
1. เพศ
         2. อายุุ
3. ระดัับการศึึกษา 4. อาชีีพ
5. รายได้้          6. โรคประจำำ�ตััว
7. ประวััติิโรคหลอดเลืือดสมองในครอบครััว
ความรู้้�เรื่่�องโรคหลอดเลืือดสมอง
ปััจจััยการรัับรู้้�ของบุุคคล
1. การรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงต่่อการเป็็นโรค
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค
3. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
4. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค

พฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง

ปััจจััยแรงสนัับสนุุนทางสัังคม
1. แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากสื่่�อ
2. แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากสมาชิิกในครอบครััว
3. แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากเพื่่�อนบ้้าน
4. แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข

แผนภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยั แบบหาความสััมพัันธ์์
เชิิงทำำ�นาย (predictive correlational research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็นผู้สู�้ งู อายุุ
ที่่�เป็็นโรคความดัันโลหิิตสููงและ/หรืือโรคเบาหวาน 
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเข้้ารัับการรัักษาในศููนย์์สุุขภาพชุุมชน
เมืืองอรัั ญ ญิิ ก  ศูู นย์์ สุุ ข ภาพชุุ ม ชนเมืืองอรัั ญ ญิิ ก
(เขื่่�อนขัันธ์์) และโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
อรััญญิิก รวมจำำ�นวน 1,062 คน (สำำ�นัักทะเบีียน
ท้้องถิ่่�น เทศบาลเมืืองอรััญญิิก อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก
จัังหวััดพิิษณุุโลก, 2559) โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ 1) มีีอายุุ 60 – 79 ปีี 2) สามารถ
สื่่อ� สารภาษาไทยได้้ดีี 3) ไม่่มีปัี ญ
ั หาด้้านการพููดหรืือ
การฟััง 4) ไม่่มีีภาวะเจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน เช่่น ภาวะ
ติิ ด เชื้้� อรุุ น แรง ได้้รัั บการผ่่ าตัั ด และ 5) ยิิ นยอม
เข้้าร่่วมการวิิจััย กำำ�หนดขนาดตััวอย่่างโดยใช้้สููตร
การประมาณค่่าเฉลี่่�ย กรณีีทราบขนาดประชากร
(Daniel, 1995; Ngamjarus & Chongsuvivatwong,
2016) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95% โดยกำำ�หนดค่่า
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานจากการศึึกษาของสุุทััสสา
ทิิจะยััง (2557) เท่่ากัับ .53 และระดัับความคลาดเคลื่่อ� น
ของการสุ่่�มร้้อยละ 5 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง 308 คน
และเพื่่�อเป็็นการทดแทนในกรณีีที่่�แบบสััมภาษณ์์
ไม่่ ส มบูู ร ณ์์  จึึ ง เพิ่่� ม กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งอีี ก ร้้อยละ 5
(พรรณิิภา ภููกองพลอย, 2561) ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ทั้้�งสิ้้�น 313 คน เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยวิิธีีการสุ่่�ม
แบบหลายขั้้�นตอน โดยคำำ�นวณจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ในแต่่ละหมู่่�บ้้านตามสััดส่่วนประชากร จากนั้้�นสุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบมีีระบบ ด้้วยการกำำ�หนดหมายเลข
ประจำำ �ตัั ว ในทะเบีี ย นรายชื่่� อ ให้้สมาชิิ ก ทุุกหน่่วย
ในประชากร และคำำ�นวณหาช่่วงของการสุ่่�มแล้้ว
นัับหมายเลขประจำำ�ตััวในทะเบีียนรายชื่่�อของแต่่ละ
หมู่่�บ้้าน เพื่่อ� กำำ�หนดสมาชิิกคนแรกของกลุ่่�มตััวอย่่าง
จากวิิธีกี ารสุ่่�มอย่่างง่่ายด้้วยการจัับฉลาก ซึ่่ง� สมาชิิก

คนต่่อไปจะถููกสุ่่�มอย่่างเป็็นระบบตามระยะห่่างของ
ช่่วงที่่�คำำ�นวณได้้ จนครบจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
เครื่่�องมืือการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ครั้้ง� นี้้� เป็็นแบบสััมภาษณ์์ชนิิดมีีโครงสร้้าง จำำ�นวน 5 ชุุด
ดัังนี้้�
ชุุดที่่� 1 แบบสััมภาษณ์์ปััจจััยส่่วนบุุคคล 
ผู้วิ้� ิจัยั สร้้างขึ้้�น ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับเพศ
อายุุ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ รายได้้ โรคประจำำ�ตััว
และประวัั ติิ โรคหลอดเลืือดสมองในครอบครัั ว 
จำำ�นวน 7 ข้้อ มีีลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบเลืือกตอบ
และแบบเติิมคำำ�
ชุุ ด ที่่� 2 แบบสัั ม ภาษณ์์ ค วามรู้้� เ รื่่� อ ง
โรคหลอดเลืือดสมอง ผู้้วิ� จัิ ยั สร้้างขึ้้�น จำำ�นวน 12 ข้้อ
ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามที่่�เป็็นจริิง จำำ�นวน 9 ข้้อ และ
ข้้อคำำ�ถามที่่�เป็็นเท็็จ จำำ�นวน 3 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบให้้เลืือกตอบว่่าถููกหรืือผิิด โดยมีีเกณฑ์์
การให้้คะแนน คืือ ข้้อคำำ�ถามที่่�เป็็นจริิง หากตอบว่่าถููก
ให้้ 1 คะแนน และหากตอบว่่าผิิด ให้้ 0 คะแนน 
ส่่วนข้้อคำำ�ถามที่่�เป็็นเท็็จให้้คะแนนในลัักษณะตรงกัันข้้าม
ส่่วนเกณฑ์์การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ 
ได้้แก่่ มีคี วามรู้้ใ� นระดัับน้้อย (0–4 คะแนน) ในระดัับ
ปานกลาง (5–8 คะแนน) และในระดัับมาก (9–12 คะแนน)
ชุุดที่่� 3 แบบสััมภาษณ์์ปััจจััยการรัับรู้้�ของ
บุุคคล ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นตามกรอบแนวคิิดแบบแผน
ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ ของ Maiman and Becker
(1975) แบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่ 1) การรัับรู้้�
โอกาสเสี่่ย� งต่่อการเป็็นโรค จำำ�นวน 7 ข้้อ 2) การรัับรู้้�
ความรุุ น แรงของโรค จำำ�นวน 6 ข้้อ 3) การรัั บรู้้�
ประโยชน์์ของการปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันโรค จำำ�นวน 
6 ข้้อ และ 4) การรัับรู้้�อุุปสรรคของการปฏิิบััติิเพื่่�อ
ป้้ อ งกัั น โรค จำำ�นวน  7 ข้้อ รวมจำำ�นวน  26 ข้้อ
ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทางบวก จำำ�นวน 23 ข้้อ
และข้้อคำำ �ถ ามทางลบ จำำ �นวน 3 ข้้อ มีี ลัั ก ษณะ
คำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ จากคะแนน
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1–5 ของข้้อคำำ�ถามทางบวก ได้้แก่่ ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่ง�
ไม่่เห็็นด้้วย ไม่่แน่่ใจ เห็็นด้้วย และเห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
ส่่วนข้้อคำำ�ถามทางลบให้้คะแนนในลัักษณะตรงกัันข้้าม
สำำ�หรัับเกณฑ์์การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ
ได้้แก่่ มีกี ารรัับรู้้ใ� นระดัับน้้อย (1.00–2.33 คะแนน)
ในระดัั บ ปานกลาง (2.34–3.67 คะแนน) และ
ในระดัับมาก (3.68–5.00 คะแนน)
ชุุดที่่� 4 แบบสััมภาษณ์์ปััจจััยแรงสนัับสนุุน
ทางสัังคม ผู้วิ้� จัิ ยั สร้้างขึ้้�นตามกรอบแนวคิิดแบบแผน
ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ ของ Maiman and Becker
(1975) แบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่ 1) แรงสนัับสนุนุ
ทางสัังคมจากสื่่�อ จำำ�นวน 5 ข้้อ 2) แรงสนัับสนุุน
ทางสัังคมจากสมาชิิกในครอบครััว จำำ�นวน 3 ข้้อ
3) แรงสนัับสนุุนทางสัังคมจากเพื่่�อนบ้้าน จำำ�นวน 
3 ข้้อ และ 4) แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุ ข  จำำ �นวน 4 ข้้อ รวมจำำ �นวน 15 ข้้อ
มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 3 ระดัับ 
จากคะแนน 1–3 ได้้แก่่ ไม่่ได้้รัับ ได้้รัับบางครั้้�ง และ
ได้้รัับเป็็นประจำำ � ส่่วนเกณฑ์์การแปลผลคะแนน 
แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ ได้้รัับแรงสนัับสนุนุ ทางสัังคม
ในระดัับน้้อย (1.00–1.66 คะแนน) ในระดัับปานกลาง
(1.67–2.33 คะแนน) และในระดัับมาก (2.34–3.00
คะแนน)
ชุุดที่่� 5 แบบสััมภาษณ์์พฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นโดยประยุุกต์์
จากการศึึ ก ษาข้้อมูู ล ของสถาบัั น ประสาทวิิ ท ยา
(2559) และสำำ�นักั โรคไม่่ติดิ ต่่อ กรมควบคุุมโรค (2558)
แบ่่งออกเป็็น 6 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการรัับประทานยา
จำำ�นวน 5 ข้้อ ด้้านการออกกำำ�ลัังกาย จำำ�นวน 6 ข้้อ
ด้้านการควบคุุมอาหาร จำำ�นวน 6 ข้้อ ด้้านการจััดการ
ความเครีียด จำำ�นวน 3 ข้้อ ด้้านการดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ จำำ�นวน 1 ข้้อ และด้้านการสููบบุุหรี่่�
จำำ �นวน 1 ข้้อ รวมจำำ�นวน 22 ข้้อ ประกอบด้้วย
ข้้อคำำ�ถามทางบวก จำำ�นวน 15 ข้้อ และข้้อคำำ�ถาม

ทางลบ จำำ�นวน 7 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตร
ประมาณค่่า 4 ระดัับ จากคะแนน 1–4 ของข้้อคำำ�ถาม
ทางบวก ได้้แก่่ ไม่่ปฏิิบััติิเลย ปฏิิบััติินานๆ ครั้้�ง
ปฏิิบัติั บ่ิ อ่ ยครั้้ง� และปฏิิบัติั เิ ป็็นประจำำ� ส่วนข้้
่ อคำำ�ถาม
ทางลบให้้คะแนนในลัักษณะตรงกัันข้้าม สำำ�หรัับ
เกณฑ์์การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ 
ได้้แก่่ มีีพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคในระดัับน้้อย
(1–2 คะแนน) ในระดัับปานกลาง (2.01–3.01 คะแนน)
และในระดัับมาก (3.02–4.00 คะแนน)
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือนั้้�น 
ผู้้วิ� จัิ ยั นำำ�แบบสััมภาษณ์์ปัจั จััยส่่วนบุคุ คล แบบสััมภาษณ์์
ความรู้้�เรื่่�องโรคหลอดเลืือดสมอง แบบสััมภาษณ์์
ปัั จ จัั ย การรัั บรู้้ � ข องบุุ ค คล แบบสัั ม ภาษณ์์ ปั ั จ จัั ย
แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคม และแบบสััมภาษณ์์พฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง ไปให้้ผู้ท้� รงคุุณวุุฒิิ
จำำ �นวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้้� อ หา
ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประกอบด้้วยอาจารย์์มหาวิิทยาลััย
(2 คน) และพยาบาลวิิชาชีีพ ได้้ค่่าดััชนีคี วามสอดคล้้อง
(IOC) อยู่่�ในช่่วง .67–1.00 ดำำ�เนิินการแก้้ไขตาม
คำำ �แนะนำำ � จากนั้้� นนำำ �แบบสัั มภาษณ์์ ความรู้้� เรื่่� อง
โรคหลอดเลืือดสมอง แบบสััมภาษณ์์ปััจจััยการรัับรู้้�
ของบุุคคล แบบสััมภาษณ์์ปััจจััยแรงสนัับสนุุนทาง
สัังคม และแบบสััมภาษณ์์พฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง ไปทดลองใช้้กัับผู้้�สููงอายุุที่่�
เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคหลอดเลืือดสมองในเขตชุุมชน
พระองค์์ขาว อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก ที่่�มีคุี ณุ สมบััติคิ ล้้ายคลึึง
กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 คน หาค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
ของแบบสััมภาษณ์์ความรู้้เ� รื่่อ� งโรคหลอดเลืือดสมอง
ด้้วยวิิธีกี ารของคููเดอร์์-ริิชาร์์ดสััน สููตรที่่� 20 (KR–20)
ได้้ค่่าเท่่ากัับ .71 ส่่วนแบบสััมภาษณ์์ปััจจััยการรัับรู้้�
ของบุุคคล แบบสััมภาษณ์์ปัจั จััยแรงสนัับสนุนุ ทางสัังคม
และแบบสััมภาษณ์์พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมอง หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นด้้วยวิิธีีการของครอนบาช 
ได้้ค่่าเท่่ากัับ .74, .93 และ .73 ตามลำำ�ดัับ
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การพิิ ทัั ก ษ์์ สิิ ท ธิิ ก ลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง มีี ดัั ง นี้้� 1)
หลัังจากโครงร่่างวิิจััยได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการพิิ จ ารณาจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย
ในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร (เอกสารรัับรอง เลขที่่�
669/2018 วัั นที่่� 14 ธัั นวาคม 2561) ผู้้ � วิิจััย จึึ ง
เริ่่� ม เก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ล  และ 2) ผู้้� วิิ จัั ย ชี้้� แ จง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ 
ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล และสิิทธิิในการถอนตััว
จากการวิิจัยั รวมทั้้�งแจ้้งว่่าข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรักั ษา
เป็็นความลัับและนำำ�มาใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น 
โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลในภาพรวม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการวิิจััยจากหััวหน้้าศููนย์์สุุขภาพชุุมชนเมืือง
อรััญญิิก หััวหน้้าศููนย์์สุุขภาพชุุมชนเมืืองอรััญญิิก
(เขื่่�อนขัันธ์์) และผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลส่่งเสริิม
สุุขภาพตำำ�บลอรััญญิิก ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจััย
ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ และวิิธีีการเก็็บรวบรวม
ข้้อมูู ล  เตรีี ย มผู้้� ช่่ ว ยผู้้� วิิ จัั ย ซึ่่� ง เป็็ น อาสาสมัั ค ร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของ
ศููนย์์สุุขภาพชุุมชนเมืืองอรััญญิิก และศููนย์์สุุขภาพ
ชุุมชนเมืืองอรััญญิิก (เขื่่�อนขัันธ์์) มีีประสบการณ์์
การทำำ�งานอย่่างน้้อย 2 ปีี จำ�นวน 
ำ
3 คน และ 4 คน 
ตามลำำ�ดับ 
ั รวมจำำ�นวน 7 คน เพื่่อ� ช่่วยเก็็บรวบรวมข้้อมููล
โดยผู้้วิ� จัิ ยั อธิิบายรายละเอีียดของการวิิจัยั ตลอดจน
เครื่่�องมืือและวิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล จากนั้้�น
เก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ล (ผู้้ � วิิ จัั ย เก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ลที่่�
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลอรััญญิิก) โดยพบ
กลุ่่�มตััวอย่่าง แนะนำำ �ตััว ดำำ �เนิินการพิิทัักษ์์สิิทธิิ
กลุ่่�มตััวอย่่าง (ข้้อ 2) อ่่านข้้อคำำ�ถามในแบบสััมภาษณ์์
ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างฟัังแล้้วให้้ตอบ โดยใช้้เวลาคนละ
45 นาทีี ทั้้�งนี้้� ดำ�ำ เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วง
เดืือนมีีนาคมถึึงเดืือนพฤษภาคม 2562
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข้้อมููลปััจจััยส่่วนบุุคคล 
วิิ เ คราะห์์ ด้้ว ยสถิิ ติิ ค วามถี่่�  ร้้ อยละ ค่่ า เฉลี่่� ย

และส่่ วน เบี่่� ย งเบนมาตรฐาน ข้้อมูู ล ความรู้้� เรื่่� อ ง
โรคหลอดเลืือดสมอง วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิความถี่่�
และร้้อยละ ข้้อมููลปััจจััยการรัับรู้้�ของบุุคคล ข้้อมููล
ปััจจััยแรงสนัับสนุุนทางสัังคม และข้้อมููลพฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง วิิเคราะห์์ด้้วย
สถิิติค่ิ า่ เฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ส่่วนการหา
ปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมอง วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิการวิิเคราะห์์การถดถอย
พหุุคููณแบบขั้้�นตอน
ผลการวิิจััย
1. ปััจจััยส่่วนบุคุ คลในผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� ง พบว่่า
ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 63.90 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 60–69 ปีี คิิดเป็็น
ร้้อยละ 61.30 โดยมีีอายุุเฉลี่่ย� 68.48 ปีี (SD = 5.20)
ส่่วนใหญ่่มีกี ารศึึกษาระดัับประถมศึึกษา คิิดเป็็นร้้อยละ
65.50 ไม่่ได้้ประกอบอาชีีพ มากที่่�สุดุ  คิิดเป็็นร้้อยละ
44.40 ส่่วนใหญ่่มีรี ายได้้ต่ำำ�� กว่่า 5,000 บาทต่่อเดืือน
คิิดเป็็นร้้อยละ 74.40 โดยมีีรายได้้เฉลี่่ย� 4,845.50 บาท
ต่่อเดืือน (SD = 6,302.80) ส่่วนใหญ่่มีโี รคประจำำ�ตัวั
คืือ โรคความดัันโลหิิตสููง คิิดเป็็นร้้อยละ 60.40
และไม่่มีีประวััติิโรคหลอดเลืือดสมองในครอบครััว 
คิิดเป็็นร้้อยละ 92.30
2. ความรู้้เ� รื่่อ� งโรคหลอดเลืือดสมองในผู้สู�้ งู อายุุ
กลุ่่�มเสี่่ย� ง พบว่่า ผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งส่่วนใหญ่่มีคี วามรู้้�
เรื่่อ� งโรคหลอดเลืือดสมองในระดัับมาก คิิดเป็็นร้้อยละ 69
3. ปััจจััยการรัับรู้้ข� องบุุคคลในผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� ง
พบว่่า ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงมีีคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�
โอกาสเสี่่�ยงต่่อการเป็็นโรค คะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�
ความรุุ น แรงของโรค และคะแนนเฉลี่่� ย การรัั บรู้้�
ประโยชน์์ของการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ป้้องกัันโรค ในระดัับมาก
(M = 3.92, SD = .39; M = 4.33, SD = .38 และ
M = 4.13, SD = .40 ตามลำำ�ดับั ) และมีีคะแนนเฉลี่่ย�
การรัับรู้้�อุุปสรรคของการปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันโรคใน
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ระดัับปานกลาง (M = 2.88, SD = .63)
4. ปััจจััยแรงสนัับสนุุนทางสัังคมในผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มเสี่่�ยง พบว่่า ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงมีีคะแนนเฉลี่่�ย
แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากสื่่อ� คะแนนเฉลี่่ย� แรงสนัับสนุนุ
ทางสัังคมจากสมาชิิกในครอบครััว และคะแนนเฉลี่่ย�
แรงสนัับสนุุนทางสัังคมจากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
ในระดัับมาก (M = 2.46, SD = .39; M = 2.45,
SD = .37 และ M = 2.78, SD = .24 ตามลำำ�ดัับ)
และมีีคะแนนเฉลี่่ย� แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากเพื่่อ� น
บ้้านในระดัับปานกลาง (M = 1.87, SD = .54)
5. พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
ในผู้้ � สูู ง อายุุ ก ลุ่่�มเสี่่� ย ง พบว่่ า ผู้้ � สูู ง อายุุ ก ลุ่่�มเสี่่� ย ง
มีีคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
โดยรวมในระดัับมาก (M = 3.29, SD = .19) เมื่่อ� จำำ�แนก
เป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้สู้� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งมีีคะแนนเฉลี่่ย�
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในระดัับมาก
4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการรัับประทานยา (M = 3.68,
SD = .32) ด้้านการควบคุุมอาหาร (M = 3.11,
SD = .31) ด้้านการดื่่ม� เครื่อ่� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ (M = 3.80,

SD = .59) และด้้านการสููบบุหุ รี่่� (M = 3.83, SD = .66)
และในระดัับปานกลาง 2 ด้้าน คืือ ด้้านการออกกำำ�ลัังกาย
(M = 2.90, SD = .40) และด้้านการจััดการความเครีียด
(M = 2.68, SD = .33)
6. ปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยง พบว่่า
ปัั จ จัั ย ที่่� ส ามารถทำำ �น ายพฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น
โรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงได้้อย่่าง
มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ตามลำำ�ดับ 
ั ได้้แก่่ แรงสนัับสนุนุ
ทางสัังคมจากเพื่่�อนบ้้าน (Beta = .163, p < .01)
การรัั บรู้้� อุุ ป สรรคของการปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ ป้้ อ งกัั น โรค
(Beta = -.155, p < .01) แรงสนัับสนุุนทางสัังคม
จากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข (Beta = .130, p < .05)
แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจากครอบครััว (Beta = .120,
p < .05) และการมีีโรคประจำำ�ตัวั เป็็นโรคความดัันโลหิิตสููง
และโรคเบาหวาน (Beta = -.108, p < .05) โดยสามารถ
ร่่วมกัันทำ�น
ำ ายพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
ได้้ร้้อยละ 11.20 อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (R2 = .112,
p < .05) ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ความสามารถในการทำำ�นายของปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
			 ในผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยง (n = 313)
ปััจจััยทำำ�นาย

b

SE

Beta

t

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
การมีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง
  และโรคเบาหวาน

.055
-.045
.098
.059
-.044

.019
.016
.041
.027
.022

.163 2.913
-.155 -2.865
.130 2.386
.120 2.155
-.108 -2.003

Constant = 2.813, R = .335, R2 = .112, adj. R2 = .098, F = 7.868, p < .05
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การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ดัังนี้้�
ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า ผู้้ � สูู ง อายุุ ก ลุ่่�มเสี่่� ย งโรค
หลอดเลืือดสมองมีีคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมองโดยรวมในระดัับมาก ทั้้�งนี้้�
อาจเนื่่� อ งจากผู้้ � สูู ง อายุุ ก ลุ่่�มเสี่่� ย งได้้รัั บบริิ ก าร
และคำำ � แนะนำำ � ในการปฏิิ บัั ติิ ตัั ว และการปรัั บ ปรุุ ง
การปฏิิบัติั ตัิ วั เมื่่อ� ผลการตรวจผิิดปกติิอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยศููนย์สุ์ ขุ ภาพชุุมชนเมืืองและโรงพยาบาลส่่งเสริิม
สุุขภาพในพื้้�นที่่ที่่� ศึ� กึ ษาได้้จััดบริิการคลิินิกิ โรคไม่่ติดิ ต่่อ
เรื้้อ� รัังทุุกสััปดาห์์ เพื่่อ� การรัักษาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เฝ้้าระวััง
ภาวะแทรกซ้้อนทางตา ไต และฟััน เมื่่อ� พบความผิิดปกติิ
จะมีีการจััดกิิจกรรมปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมในผู้สู�้ งู อายุุ
กลุ่่�มเสี่่ย� ง ซึ่ง่� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของขวััญฤทััย พัันธุุ และจัันทร์์ฉาย มณีีวงษ์์ (2559)
ที่่�พบว่่า ผู้้สู� งู อายุุที่่เ� ป็็นเบาหวานชนิิดที่่� 2 มีีคะแนนเฉลี่่ย�
พฤติิกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพในระดัับมาก และสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของบุุษราคััม อิินเต็็ง และสุุพัฒน
ั า คำำ�สอน
(2562) ที่่�พบว่่า ผู้ป่�้ ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงมีีพฤติิกรรม
ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองโดยรวมในระดัับดีี
ผลการวิิจััยพบว่่า แรงสนัับสนุุนทางสัังคม
จากเพื่่�อนบ้้าน การรัับรู้้�อุุปสรรคของการปฏิิบััติิเพื่่�อ
ป้้องกัันโรค แรงสนัับสนุุนทางสัังคมจากเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุข แรงสนัับสนุุนทางสัังคมจากครอบครััว 
และการมีีโรคประจำำ�ตััวเป็็นโรคความดัันโลหิิตสููง
และโรคเบาหวาน สามารถร่่วมกัันทำำ�นายพฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� ง
ได้้ร้้อยละ 11.20 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดย
แรงสนัั บสนุุ น ทางสัั ง คมจากเพื่่� อ นบ้้านสามารถ
ทำำ�นายพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองได้้
มากที่่� สุุ ด ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามแนวคิิ ด ของ Maiman
and Becker (1975) ที่่�กล่่าวว่่า การกระตุ้้�นจาก
ภายนอกบุุคคล ได้้แก่่ การให้้ข่่าวสารผ่่านสื่่อ� มวลชน 

การเตืือนและให้้คำำ�แนะนำำ�จากบุุคคลใกล้้ชิิด จะเป็็น
สิ่่�งที่่�กระตุ้้�นให้้บุุคคลเกิิดพฤติิกรรมการป้้องกัันโรค
โดยผู้้ � สูู ง อายุุ ก ลุ่่�มเสี่่� ย งได้้รัั บ การสนัั บสนุุ น จาก
เพื่่�อนบ้้านเรื่่�องคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับอาการเตืือนของ
โรคหลอดเลืือดสมอง การชัักชวนไปออกกำำ�ลัังกาย
หรืือเคลื่่�อนไหวร่่างกาย ซึ่่�งมีีผลต่่อการปฏิิบััติิตััว
หรืือการมีีพฤติิกรรมการป้้องกัันโรค ซึ่ง่� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของณััฐธยาน์์ ภิิรมย์์สิิทธิ์์�,
จารีีศรีี กุลศิ
ุ ิริิปััญโญ, อรุุณ นุุรัักษ์์เข, และกิิตติิศัักดิ์์�
หลวงพัันเทา (2561) ที่่�พบว่่า การได้้รัับการสนัับสนุนุ
จากเพื่่อ� นบ้้านสามารถทำำ�นายพฤติิกรรมการป้้องกัันโรค
ในประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคหััวใจและหลอดเลืือดได้้
ผลการวิิจัยั พบว่่า การรัับรู้้อุ� ปุ สรรคของการปฏิิบัติั ิ
เพื่่�อป้้องกัันโรคเป็็นปั ัจจััยหนึ่่�งที่่�สามารถทำำ �นาย
พฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น โรคหลอดเลืือดสมองใน
ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงได้้ ซึ่่�งเป็็นไปตามแนวคิิดของ
Maiman and Becker (1975) ที่่�กล่่าวว่่า เมื่่อ� บุุคคล
รัับรู้้ �น้้อยเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เป็็นอุุปสรรคขััดขวางหรืือ
ผลกระทบในทางลบที่่�จะได้้รัับหลัังจากการปฏิิบััติิ
บุุ ค คลจะเลืือกการปฏิิ บัั ติิ พ ฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพที่่� ดีี
ซึ่่� ง การวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ผู้้� สูู ง อายุุ ก ลุ่่�มเสี่่� ย งมีี ก ารรัั บรู้้�
อุุปสรรคเกี่่�ยวกัับความยุ่่�งยากในการรัับประทานยา
การออกกำำ�ลัังกาย การหลีีกเลี่่�ยงอาหารรสเค็็มจััด
หวานจััด โดยเห็็นว่า่ เป็็นเรื่่อ� งที่่�ทำ�ำ ได้้ยาก มีีความยาก
ลำำ �บ ากใจ และเสีี ย เวลา ส่่ ง ผลให้้บางส่่ วน เกิิ ด
ความไม่่ พึึ ง พอใจในการปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ ป้้ อ งกัั น โรค
ดัังที่่�พบว่่า ผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งมีีคะแนนเฉลี่่ย� การรัับรู้้�
อุุปสรรคของการปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันโรคในระดัั บ
ปานกลาง ซึ่่ง� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของขวััญฤทััย พัันธุุ และจัันทร์์ฉาย มณีีวงษ์์ (2559)
ที่่�พบว่่า การรัับรู้้�อุุปสรรคสามารถทํํานายพฤติิกรรม
ส่่งเสริิมสุุขภาพของผู้สู�้ งู อายุุที่่เ� ป็็นเบาหวานชนิิดที่่� 2 ได้้
และสอดคล้้องกัับการศึึกษาของวาสนา เหมืือนมีี
และคณะ (2558) ที่่�พบว่่า การรัับรู้้อุ� ปุ สรรคเป็็นปัจั จััย

PAGE

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

108

ที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
ในผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
ผลการวิิจัยั พบว่่า แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจาก
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขเป็็นปัจั จััยหนึ่่�งที่่�สามารถทำำ�นาย
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้สู� งู อายุุ
กลุ่่�มเสี่่�ยงได้้ ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า มุุมมองและการรัับรู้้�
ของผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข คืือ
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ
ในการช่่วยเหลืือผู้�อื่้ ่�น ผู้้�สูงู อายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงต้้องเชื่่�อฟััง
และปฏิิบัติั ติ าม เพื่่อ� ให้้พ้้นจากการเจ็็บป่ว่ ยและมีีชีวิี ติ
ที่่�ยืืนยาว (พยาม การดีี, พรรณพิิมล สุุขวงษ์์, และดาว 
เวีียงคำำ �, 2559) ดัังนั้้�น เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบััติิตััวแก่่ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยง
จึึงทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงมีีการปฏิิบััติิพฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง ซึ่่ง� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
สอคคล้้องกัับการศึึกษาของสายฝน เติิบสููงเนิิน และ
ปิิยธิิดา คููหิิรััญญรััตน์์ (2560) ที่่�พบว่่า การได้้รัับ
ข้้อมููลข่า่ วสารการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองจาก
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขเป็็นปัจั จััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับรู้้�
อาการเตืือนของโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้ � ป่ ่ ว ย
โรคความดัันโลหิิตสููง
ผลการวิิจัยั พบว่่า แรงสนัับสนุนุ ทางสัังคมจาก
ครอบครััวเป็็นปัจั จััยหนึ่่�งที่่�สามารถทำำ�นายพฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้สู�้ งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งได้้
ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงเชื่่�อว่่าคนใน
ครอบครััวโดยเฉพาะคู่่�ครองคืือมิิตรแท้้ มีีการเชื่่อ� ฟััง
ซึ่่ง� กัันและกัันด้้วยความจริิงใจ เป็็นที่่รั� บั ฟััง เป็็นที่่ป� รึึกษา
และเป็็นที่่�พึ่่ง� ทางใจ (พยาม การดีี และคณะ, 2559)
ดัังนั้้�น การที่่�บุุคคลในครอบครััวให้้กำำ�ลัังใจผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มเสี่่�ยงเมื่่�อมีีปััญหา แจ้้งเตืือนให้้รัับประทานยา
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ชัักชวนให้้ออกกำำ�ลัังกาย รวมทั้้�ง
จััดการดููแลด้้านอาหารที่่�ดีต่ี อ่ สุุขภาพ ทำำ�ให้้ผู้้สู� งู อายุุ
กลุ่่�มเสี่่ย� งรัับฟัังและปฏิิบัติั ติ าม จึึงมีีผลต่อ่ พฤติิกรรม
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� ง

ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
ปวิิตรา จริิยสกุุลวงศ์์ (2558) ที่่�พบว่่า แรงสนัับสนุนุ
ทางสัังคมจากครอบครััวช่่วยสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�ป่่วย
โรคความดัันโลหิิตสููงวััยผู้้ใ� หญ่่ตอนต้้นมีีการปรัับเปลี่่ย� น
พฤติิกรรมตนเอง โดยอิิทธิิพลระหว่่างบุุคคลจะเป็็น
ตััวกำำ�หนดให้้บุุคคลมีีแนวโน้้มที่่�จะปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรม
สุุขภาพจากการโน้้มน้้าวและสนัั บสนุุนให้้ผู้้ � ป่ ่ วย
มีีความพร้้อมในการปฏิิบัติั ิพฤติิกรรมสุุขภาพ
ผลการวิิจััยพบว่่า การมีีโรคประจำำ �ตััวเป็็น
โรคความดัันโลหิิตสููงและโรคเบาหวานเป็็นปัจั จััยหนึ่่�งที่่�
สามารถทำำ�นายพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
ในผู้สู�้ งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งได้้ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่อ� งจากผู้สู�้ งู อายุุที่่มี� ี
โรคประจำำ�ตัวั เป็็นโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคเบาหวาน
จะมีี ค วามกระตืือรืือร้้นในการหาข้้อมูู ล เกี่่� ยวกัั บ
การดููแลสุุขภาพ และหัันมาสนใจเกี่่�ยวกัับสุขุ ภาพของ
ตนเอง ซึ่ง่� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของยุุทธนา ชนะพัันธ์์ และดาริิวรรณ เศรษฐีีธรรม
(2561) ที่่�พบว่่า การมีีโรคประจำำ�ตัวั เป็็นโรคความดััน
โลหิิตสููงร่่วมกัับโรคเบาหวานไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองของ
ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููง
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1.1 ผู้บริ
� ้ หิ ารสถานบริิการสุุขภาพควรสนัับสนุนุ
ให้้บุุคลากรสาธารณสุุขมีีการให้้ความรู้้แ� ละจััดกิิจกรรม
แก่่ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคหลอดเลืือดสมอง เพื่่�อให้้
ผู้สู� ้ งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งมีีการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมองได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
1.2 บุุคลากรสาธารณสุุขควรสนัับสนุุนให้้
เพื่่� อ นบ้้านและครอบครัั ว ของผู้้ � สููง อายุุ ก ลุ่่�มเสี่่�ยง
โรคหลอดเลืือดสมองมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง เพื่่�อให้้สามารถ
แนะนำำ�ผู้้สู� งู อายุุกลุ่่�มเสี่่ย� งในการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
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การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองได้้อย่่างถููกต้้อง
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
2.1 ควรมีีการพััฒนารููปแบบการส่่งเสริิม
การสนัั บสนุุ น จากสัั ง คม เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม พฤติิ ก รรม
การป้้องกัันโรคความดัันโลหิิตสููงและ/หรืือโรคเบาหวาน
ของผู้้�สููงอายุุ โดยเน้้นประเด็็นการสนัับสนุุนจาก
เพื่่�อนบ้้าน ครอบครััว และเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
2.2 ควรมีีการศึึกษาปััจจััยอื่่น� ๆ ที่่�มีอิี ทิ ธิิพล
ต่่อพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองใน
ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยง เช่่น การมีีโรคร่่วม ระยะเวลา
ที่่�เป็็นโรค การรัับรู้้�ภาวะสุุขภาพ
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