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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมอง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้เป็น

โรคเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เป็นโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลในจังหวัดชลบุรี จ�านวน 208 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออก

เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในช่วง 



PA
GE 29

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE  Vol. 31 No. 2 July - December 2020

.87–.95 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค มีค่าความเชื่อมั่น .89 และพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมอง มีค่าความเชื่อมั่น .90 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือน

มกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค 

และการได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรค สามารถร่วมกนัท�านายพฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือด

สมองได้ร้อยละ 22.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (R2 = .224, p < .001) โดยการรับรู้อุปสรรคใน

การป้องกนัโรคสามารถท�านายพฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองได้มากทีส่ดุ (Beta = -.340, 

p < .001) รองลงมา คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรค (Beta = .230, p < .001) และ

การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค (Beta = .190, p < .01) ตามล�าดับ 

 จากการวิจยัคร้ังนีม้ข้ีอเสนอแนะว่า บคุลากรทางสขุภาพควรน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางใน

การส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่เหมาะสม โดยประเมิน

การรับรู้อุปสรรคของผู้ป่วย ส่งเสริมให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร และชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติ

พฤติกรรมการป้องกันโรค

ค�ำส�ำคัญ:  พฤติกรรมการป้องกันโรค  โรคหลอดเลือดสมอง  ผู้เป็นโรคเรื้อรัง

Abstract

 This predictive correlational research aimed to examine the preventive behaviors 

for cerebrovascular disease and its predicting factors among people with chronic 

disease. The samples consisted of 208 people with chronic disease who received care 

services in the non-communicable disease clinic, subdistrict health promoting 

hospitals in Chon Buri. The research instrument was a four-part questionnaire 

including personal factors, perceived of cerebrovascular disease with the reliability 

in the range of .87–.95, received disease information with the reliability of .89, and 

preventive behaviors for cerebrovascular disease with the reliability of .90. Data were 

collected from December, 2018 to January, 2019. Statistics used for data analysis 

included frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple 

regression analysis. 

 The research results revealed that perceived benefit of prevention, perceived 

barrier of prevention, and received information were statistically significant accounted 
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 

 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุข

ที่ส�าคัญระดับโลกและระดับประเทศ ส่งผลให้เกิด

ความพกิารด้านร่างกาย มข้ีอจ�ากดัในการดแูลตนเอง 

จากสถานการณ์ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2557 โรค

หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 

ของประชากรท่ัวโลก (World Stroke Organization 

[WSO], 2014) ส�าหรับประเทศไทยพบว่า อัตรา

การป่วยด้วยโรคหลอดเลอืดสมองต่อแสนประชากร

ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2560 เท่ากับ 425.24, 

451.39 และ 467.46 ตามล�าดบั (กรมควบคมุโรค, 

2560) และพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2560 มอีตัรา

การตายด้วยโรคหลอดเลอืดสมองต่อแสนประชากร

เท่ากบั 43.30, 48.13 และ 47.81 ตามล�าดับ ซึ่งมี

แนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี (ส�านกันโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

 โรคหลอดเลือดสมองมักพบในผู ้ที่ เป ็น

โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 

และผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน จากสถานการณ์โรคเรื้อรัง

ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า โรคความดนั

โลหติสงูและโรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รงัทีม่คีวามชุก

ของโรคสูงสุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(กรมควบคุมโรค, 2560) ซ่ึงทั้งสองโรคเป็นปัญหา

สาธารณสขุทีส่�าคญัของประเทศไทย และเป็นโรคเรือ้รงั

ที่องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลกได้ก�าหนดให้

เป็นปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลท�าให้เกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 

จากการศึกษาติดตามความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยชาย วัยกลางคน เป็น 

ระยะเวลา 28 ปี ในประเทศสวเีดน พบว่า ผู้ทีม่ภีาวะ

ความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง เป็น 2 เท่า ของผูท้ีไ่ม่มีภาวะความดนัโลหติสงู

(Harmsen, Lappas, Rosengren, & Wilhelmsen,

2006) และการศึกษาของ Stamler, Vaccaro, 

Neaton, and Wentworth (1993) พบว่า อัตรา

การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในผู ้เป็น

โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับ 

ผูไ้ม่เป็นโรคเบาหวาน ทัง้นี ้โรคเรือ้รงัเป็นโรคทีร่กัษา

ไม่หายขาด ก่อให้เกิดความเสื่อมของร่างกายแบบ

for 22.40% of the variance of preventive behaviors for cerebrovascular disease 

(R2 = .224, p < .001). The most significant predicting factor was perceived barrier of 

prevention (Beta = -.340, p < .001) followed by received information (Beta = .230, 

p < .001) and perceived benefit of prevention (Beta = .190, p < .01), respectively.

 This research suggests that health care providers should apply these research 

results as a guideline for promoting an appropriate preventive behaviors for 

cerebrovascular disease among chronic disease patients by assessing perceived 

barrier of prevention, enhancing received information, and indicating the benefits of 

preventive behaviors practice.

Keywords:  Preventive behaviors,  Cerebrovascular disease,   

                People with chronic disease
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ค่อยเป็นค่อยไป และน�าไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือด

สมองได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการมี

พฤติกรรมสขุภาพทีไ่ม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในกลุ่มผู้เป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้น ผู้เป็นโรคเรื้อรังจึงถือ

เป็นกลุม่ท่ีมคีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิโรคหลอดเลอืด

สมอง โดยโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้

โดยการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

 จงัหวดัชลบรุเีป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอาศยัอยู่

หนาแน่น มีแบบแผนการด�าเนินชีวิตที่เร่งรีบ ส่งผล

ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

จากผลการประเมินสุขภาพและพฤติกรรมพบว่า 

ประชาชนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ร้อยละ 2.55 มีภาวะ

อ้วนร้อยละ 28.51 และผูป่้วยโรคเบาหวานมภีาวะอ้วน

ลงพุงร้อยละ 14.57 (ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชลบรุ,ี 2560) การมพีฤติกรรมสขุภาพท่ีไม่เหมาะสม

ดังกล่าวจะน�าไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังและ

โรคหลอดเลือดสมองได้ จากสถิติของจังหวัดชลบรุี 

ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2560 พบอัตราการป่วย

ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

เท่ากับ 173.28, 171.36 และ 329.97 ต่อแสน

ประชากร ตามล�าดบั (ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ชลบุรี, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมี

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

รวมจ�านวน 42,102 คน ซึง่ผูป่้วยดงักล่าวทีส่ามารถ

ควบคุมโรคได้มีเพียงร้อยละ 22.84 และ 30.01 

ตามล�าดับ

 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ส�าคัญ

ในผู้เป็นโรคเรื้อรัง สามารถท�าได้โดยการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันโรค 

ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ การรับประทานอาหารเพื่อ

ควบคมุโรค การลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน 

เค็ม การออกก�าลังกายให้เพียงพอ การจัดการ

ความเครียด และการรบัการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี้ 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรค ตามแนวคิด

ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health 

Belief Model) ของ Becker (1974) เชื่อว่าการที่

บคุคลจะมพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคได้นัน้ขึน้อยูก่บั

การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับโรค ซึ่งสามารถน�ามา

อธิบายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ในผู้เป็นโรคเรื้อรังได้ กล่าวคือ หากบุคคลรับรู้ว่า

ตนเองมีโอกาสป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง รับรู้

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง โดยประเมิน

จากผลกระทบทีจ่ะได้รบัจากการเกดิโรคหลอดเลอืด

สมอง และรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยรับรู ้ว ่า

พฤตกิรรมนัน้มปีระโยชน์จรงิ สามารถลดความเสีย่ง

และความรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมองได้ อกีทัง้

รับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมองต�่า เห็นว่าไม่มีความยาก

ล�าบากในการปฏิบัติ จะท�าให้บุคคลมีพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมี

ปัจจัยชักน�าให้เกิดพฤติกรรม เช่น การได้รับข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ อันเป็นการได้รับสิ่งกระตุ้นให้บุคคล

ตดัสนิใจปฏบัิตพิฤตกิรรมการป้องกนัโรค และปัจจยั

ร่วมหรือปัจจัยส่วนบุคคลที่แม้ว่าจะไม่มีผลโดยตรง

ต่อพฤติกรรมสุขภาพ แต่เป ็นปัจจัยพื้นฐานที่

จะส่งผลไปถึงการรับรู ้และการปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกันโรค เช่น บุคลิกภาพ ภาวะสุขภาพ 

ประสบการณ์การเจ็บป่วย ทั้งนี้ บุคคลจะปฏิบัติ

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตราบ

เท่าท่ีพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเชิงบวกมากกว่า

ความยากล�าบากที่จะเกิดขึ้น จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่า การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาในบุคคลกลุ ่มเส่ียงต่อโรคหลอดเลือด

สมอง (ปรารถนา วชัรานรุกัษ์, 2560) และในผูป่้วย

โรคความดนัโลหติสงู (กนัยารตัน์ อุย๋สกลุ และชนกพร 

จติปัญญา, 2555; วาสนา เหมอืนม,ี 2557) ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาล แต่
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การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองของผูเ้ป็นโรคเรือ้รงัในพืน้ท่ีชมุชนยงัมค่ีอนข้าง

จ�ากดั จงึมีความส�าคญัในการศกึษา เนือ่งจากพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมสุขภาพและ

การป้องกันโรคแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

การที่จะส่งเสริมให้ผู ้ เป ็นโรคเรื้อรังในชุมชนมี

พฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง จงึต้อง

เข้าใจปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรค

หลอดเลือดสมอง

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วจิยัจงึท�าการศกึษาปัจจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกันโรคหลอดเลอืด

สมองในผูเ้ป็นโรคเรือ้รัง จงัหวดัชลบุร ีทีเ่ข้ารับบรกิาร

ที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในโรงพยาบาลส่งเสรมิ

สขุภาพต�าบล โดยประยกุต์ใช้แนวคดิทฤษฎแีบบแผน

ความเชือ่ด้านสขุภาพของ Becker (1974) เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ครอบคลุมปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ ดัชนีมวลกาย การมีโรคร่วม และระยะเวลา

ที่เป็นโรค ปัจจัยการรับรู้ของบุคคล ได้แก่ การรับรู้

ภาวะเสีย่งของการเกดิโรค การรบัรูค้วามรนุแรงของ

โรค การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัโรค และการรบัรู้

อุปสรรคในการป้องกันโรค และปัจจัยชักน�าให้เกิด

พฤติกรรม คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค 

ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน โดยใช้เป ็นข้อมูลพื้นฐานใน

การวางแผนการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองในผู้เป็นโรคเร้ือรังในจังหวัดชลบุรี และกลุ่ม

อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมองในผู้เป็นโรคเรื้อรัง

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และอ�านาจ

การท�านายของดชันมีวลกาย การมโีรคร่วม ระยะเวลา

ทีเ่ป็นโรค การรบัรูภ้าวะเสีย่งของการเกดิโรค การรบัรู้

ความรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนั

โรค การรบัรูอ้ปุสรรคในการป้องกนัโรค และการได้รบั

ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรค กบัพฤตกิรรมการป้องกนั

โรคหลอดเลือดสมองในผู้เป็นโรคเรื้อรัง

สมมติฐำนกำรวิจัย

 ดชันมีวลกาย การมโีรคร่วม ระยะเวลาทีเ่ป็นโรค 

การรบัรูภ้าวะเสีย่งของการเกดิโรค การรบัรูค้วามรนุแรง

ของโรค การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัโรค การรบัรู้

อุปสรรคในการป้องกันโรค และการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโรค มีความสัมพันธ์ และสามารถ

ร่วมกนัท�านายพฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืด

สมองในผู้เป็นโรคเรื้อรังได้

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จัิยน�าแนวคดิทฤษฎีแบบแผน

ความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) 

ของ Becker (1974) มาประยุกต์ใช้ ซ่ึงแนวคิด

ดังกล่าวอธิบายว่า บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกันโรคตราบเท่าที่การปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่

มีค่าเชิงบวกมากกว่าความยากล�าบากที่จะเกิดขึ้น 

โดยศึกษาปัจจัย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ปัจจัย

ส่วนบคุคล ซึง่ถอืเป็นปัจจยัร่วม ได้แก่ ดชันมีวลกาย 

การมีโรคร่วม และระยะเวลาที่เป็นโรค 2) ปัจจัย

การรับรู ้ของบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน

ของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้

ภาวะเสีย่งของการเกดิโรค การรบัรูค้วามรนุแรงของ

โรค การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัโรค และการรบั

รู้อุปสรรคในการป้องกันโรค และ 3) ปัจจัยชักน�าให้

เกดิพฤตกิรรม คอื การได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั

โรค โดยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว มีผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้เป็นโรคเรื้อรัง 

สรปุเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัได้ดงัแผนภาพที ่1
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ปัจจัยส่วนบุคคล

1. ดัชนีมวลกาย               

2. การมีโรคร่วม

3. ระยะเวลาที่เป็นโรค

ปัจจัยกำรรับรู้ของบุคคล

1. การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค

3. การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค

4. การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค

ปัจจัยชักน�ำให้เกิดพฤติกรรม

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค

พฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมอง

แผนภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบหาความสมัพนัธ์

เชงิท�านาย (predictive correlational research)

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรเป็น

ผู ้เป็นโรคเรื้อรัง คือ โรคความดันโลหิตสูง และ

โรคเบาหวาน ท่ีเข้ารบัการรกัษาในคลนิกิโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในจังหวัด

ชลบุรี ประมาณการจากปี พ.ศ. 2560 จ�านวน 

42,102 คน (ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 

2560) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ 

1) มีอายุ 35 ปีข้ึนไป 2) สามารถสื่อสารภาษาไทย

ได้ 3) ผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ไม่มีภาวะสมองเสื่อม 

ซึ่งประเมินโดยใช้แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น

ฉบับภาษาไทย (mini-mental state examination: 

Thai version [MMSE-Thai 2002]) 4) ไม่เคย

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ 

5) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ค�านวณขนาดตัวอย่าง

โดยใช้สตูรของ Lemeshow, Hosmer, Klar, and 

Lwanga (1990) โดยใช้ค่าความแปรปรวนคะแนน

พฤติกรรมการป้องกันโรคในบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อ

การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนั ในการศกึษา

ของทพิวรรณ์ ประสานสอน (2556) เท่ากบั .12 ได้

จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง 189 คน และเพือ่เป็นการทดแทน

ในกรณีที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จึงเพิ่มกลุ ่ม

ตวัอย่างอกีร้อยละ 20 ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้ส้ิน 

227 คน เลอืกกลุม่ตวัอย่างด้วยวิธกีารสุม่แบบหลาย

ขั้นตอน โดยเลือกพื้นที่ศึกษาเป็นอ�าเภอ 3 อ�าเภอ

(จากจ�านวน 11 อ�าเภอ) ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม

โดยการจับฉลาก ได้อ�าเภอเมอืงชลบรุ ีอ�าเภอศรรีาชา 

และอ�าเภอบางละมุง จากนั้นเลือกโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) อ�าเภอละ 2 แห่ง 

รวม 6 แห่ง (จากจ�านวน 41 แห่ง) ด้วยวิธีการสุ่ม

แบบกลุ่มโดยการจับฉลาก อ�าเภอเมืองได้ รพ.สต.

แสนสุข และ รพ.สต.บ้านสวน อ�าเภอศรีราชาได้ 

รพ.สต.บ้านหนองค้อ และ รพ.สต.บ้านห้วยกุม่ ส่วน

อ�าเภอบางละมุงได้ รพ.สต.บ้านโรงโป๊ะ และ รพ.สต.

บ้านหนองสมอ และเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ 

รพ.สต. ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนของ

ประชากร

 เครื่องมือกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตาม

แนวคดิจากแบบแผนความเช่ือด้านสขุภาพ (Health 

Belief Model) ของ Becker (1974) แบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย

ข้อค�าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ น�้าหนัก-ส่วนสูง (ดัชนี

มวลกาย) การมีโรคร่วม และระยะเวลาที่เป็นโรค 

จ�านวนทัง้สิน้ 6 ข้อ มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบเลอืก

ตอบและแบบเติมค�า

  ส่วนที ่2 การรบัรูต่้อโรคหลอดเลอืดสมอง 

แบ่งออกเป็น 4 หวัข้อ ได้แก่ การรบัรูภ้าวะเสีย่งของ

การเกดิโรค จ�านวน 8 ข้อ การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค 

จ�านวน 10 ข้อ การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัโรค 

จ�านวน 10 ข้อ และการรบัรูอ้ปุสรรคในการป้องกนัโรค 

จ�านวน 10 ข้อ รวมจ�านวนทัง้สิน้ 38 ข้อ มลีกัษณะ

ค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก

คะแนน 1-5 ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 

และมากท่ีสดุ ส่วนเกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออก

เป็น 5 ระดับ ได้แก่ มีการรับรู้ในระดับน้อยที่สุด 

(1–1.50 คะแนน) ในระดบัน้อย (1.51–2.50 คะแนน) 

ในระดับปานกลาง (2.51–3.50 คะแนน) ในระดับ

มาก (3.51–4.50 คะแนน) และในระดับมากที่สุด 

(4.51–5 คะแนน)

  ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โรค ครอบคลมุการได้รบัข้อมลูข่าวสารจากครอบครวั 

ชุมชน สื่อส่ิงพิมพ์ต่างๆ สื่อโทรทัศน์ สื่อสังคม

ออนไลน์ และบุคลากรสาธารณสุข จ�านวนทั้งสิ้น 

12 ข้อ มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

5 ระดับ จากคะแนน 1-5 ได้แก่ ไม่ได้รบัเลย น้อยครัง้ 

บางครัง้ บ่อยครัง้ และเป็นประจ�า ส่วนเกณฑ์การแปล

ผลคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ไม่ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเลย (1–1.50 คะแนน) ได้รับข้อมูล

ข่าวสารน้อยครัง้ (1.51–2.50 คะแนน) ได้รบัข้อมลู

ข่าวสารบางครั้ง (2.51–3.50 คะแนน) ได้รับข้อมูล

ข่าวสารบ่อยครั้ง (3.51–4.50 คะแนน) และได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเป็นประจ�า (4.51–5 คะแนน)

  ส ่วนที่  4 พฤติกรรมการป ้องกันโรค

หลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การไม่สบูบหุรี ่จ�านวน 1 ข้อ ด้านการรบัประทานอาหาร

เพือ่ควบคมุโรค จ�านวน 8 ข้อ ด้านการออกก�าลงักาย

เฉพาะโรค จ�านวน 2 ข้อ ด้านการจดัการความเครยีด 

จ�านวน 3 ข้อ และด้านการรบัการรกัษาอย่างต่อเน่ือง 

จ�านวน 6 ข้อ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ มีลักษณะ

ค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก

คะแนน 1-5 ได้แก่ ปฏบิตัน้ิอยมากหรอืไม่ปฏบิตัเิลย 

ไม่ค่อยปฏบัิต ิปฏบัิตบ้ิางไม่ปฏบัิตบ้ิาง ปฏบัิตเิกอืบ

ทุกครั้ง และปฏิบัติเป็นประจ�าทุกครั้ง ส่วนเกณฑ์

การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ ไม่เคย

ปฏบัิต ิ(1–1.50 คะแนน) ปฏบัิติน้อยครัง้ (1.51–2.50 

คะแนน) ปฏิบัติบางครั้ง (2.51–3.50 คะแนน) 

ปฏิบัติบ่อยครั้ง (3.51–4.50 คะแนน) และปฏิบัติ

เป็นประจ�า (4.51–5 คะแนน)

  ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืนัน้

ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามส่วนการรบัรูต่้อโรคหลอดเลอืด

สมอง (4 หวัข้อ) ส่วนการได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั

โรค และส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
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สมอง ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หา ซึง่ผูท้รงคณุวฒุปิระกอบด้วย

แพทย์สาขาอายุรกรรม อาจารย์พยาบาล (3 คน) 

และผู้ปฏบิติัการพยาบาลขัน้สงู ได้ค่าดชันคีวามตรง

ตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .88, .90, .80, 1, .83 

และ .85 ตามล�าดับ ด�าเนินการแก้ไขตามค�าแนะน�า 

จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับ

บริการท่ี รพ.สต.ตลาดล่างบางพระ และ รพ.สต.

บ้านนาพร้าว อ�าเภอศรรีาชา ทีม่คีณุสมบตัคิล้ายคลึง

กบักลุม่ตวัอย่าง รวมจ�านวน 30 คน หาค่าความเชือ่มัน่

ด้วยวิธีการของครอนบาช ได้ค่าเท่ากับ .87, .92, 

.95, .92, .89 และ .90 ตามล�าดับ

 กำรพทิกัษ์สทิธกิลุม่ตวัอย่ำง มดีงันี ้1) หลงั

จากโครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา (เอกสารรับรอง เลขที่ 02-08-2561 วันที่ 

17 กนัยายน 2561) ผูว้จิยัจงึเริม่เกบ็รวบรวมข้อมลู 

และ 2) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และสิทธิในการถอนตัวจากการวิจัย รวมทั้งแจ้งว่า

ข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและน�ามา

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น โดยจะน�าเสนอข้อมูลใน

ภาพรวม

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขออนุญาต

ด�าเนินการวิจัยจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ชลบุรี สาธารณสุขอ�าเภอเมืองชลบุรี สาธารณสุข

อ�าเภอศรีราชา สาธารณสุขอ�าเภอบางละมุง และ

ผูอ้�านวยการ รพ.สต. ทั้ง 6 แห่ง ประสานงานกับ

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจิยั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล จากนั้นเตรียมผู้ช่วยผู้วิจัย ซ่ึงเป็นพยาบาล

วิชาชีพ จ�านวน 1 คน เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยผูวิ้จยัอธบิายรายละเอยีดของการวิจยั เครือ่งมอื

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ฝึกปฏิบัติ

การเกบ็รวบรวมข้อมลูจนท�าได้ถกูต้อง ผูว้จิยัขอให้

พยาบาลวชิาชีพใน รพ.สต.แต่ละแห่งช่วยประชาสมัพนัธ์

โครงการวจิยัแก่ผูเ้ป็นโรคเรือ้รงั จากนัน้ผูว้จิยั/ผูช่้วย

ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างในขณะรอรับบริการที่คลินิก

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง แนะน�าตัว ด�าเนินการพิทักษ์

สิทธิกลุ่มตัวอย่าง (ข้อ 2) และให้กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม โดยให้เวลาประมาณ 30 นาที ทั้งนี้ 

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 

2561 ถึงเดือนมกราคม 2562

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ข้อมลูการรับรูต่้อโรคหลอดเลอืดสมอง ข้อมลูการได้รบั

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค และข้อมูลพฤติกรรม

การป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง วเิคราะห์ด้วยสถติิ

ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ส่วนการหาความสัมพันธ์ และอ�านาจการท�านาย

ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ทั้งนี้พบว่า ข้อมูล

บางตัวแปรมีการกระจายมากผิดปกติ จึงตัด

แบบสอบถามออกจากการวเิคราะห์ จ�านวน 19 ชดุ 

เหลอืแบบสอบถามจ�านวน 208 ชุด

ผลกำรวิจัย

 1. ปัจจยัส่วนบคุคลของผู้เป็นโรคเร้ือรงั พบว่า

ผูเ้ป็นโรคเรือ้รังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ

74.52 มอีายอุยูใ่นช่วง 60–69 ปี มากทีส่ดุ คดิเป็น

ร้อยละ 39.42 โดยมีอายุเฉลี่ย 62.25 ปี (SD = 

9.13) มีดชันมีวลกายอยูใ่นช่วง 25–29.90 กก./ม.2

(อ้วน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.58 มีโรคร่วม 

2 โรค มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.06 และมีระยะ

เวลาที่เป็นโรคอยู่ในช่วง 1–5 ปี มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 42.31 โดยมีระยะเวลาที่เป็นโรคเฉลี่ย 7.98 

ปี (SD = 5.34)



PA
GE 36

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

 2. การรบัรูต่้อโรคหลอดเลอืดสมองของผูเ้ป็น

โรคเรื้อรัง พบว่า ผู้เป็นโรคเร้ือรังมีคะแนนเฉลี่ย

การรบัรูภ้าวะเสีย่งของการเกดิโรคในระดบัมากทีส่ดุ 

(M = 4.59, SD = .49) มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้

ความรุนแรงของโรคในระดับมากที่สุด (M = 4.81, 

SD = .32) มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ใน

การป้องกันโรคในระดับมากที่สุด (M = 4.77, 

SD = .41) และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคใน

การป้องกนัโรคในระดบัน้อย (M = 1.66, SD = .63)

 3. การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรคของ

ผูเ้ป็นโรคเรือ้รงั พบว่า ผูเ้ป็นโรคเรือ้รงัมคีะแนนเฉลีย่

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคในระดับมาก 

(M = 4.05, SD = .71)

 4. พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองของผู้เป็นโรคเรื้อรัง พบว่า ผู้เป็นโรคเรื้อรังมี

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองโดยรวมในระดับมาก (M = 4.33, SD = .45) 

เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เป็นโรคเรื้อรังมี

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมอง 2 ด้าน ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการไม่สูบ

บุหรี ่(M = 4.74, SD = .96) และด้านการรับการรกัษา

อย่างต่อเน่ือง (M = 4.79, SD = .25) และมคีะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมฯ 3 ด้าน ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน

การรับประทานอาหารเพื่อควบคุมโรค (M = 4.08, 

SD = .74) ด้านการออกก�าลงักายเฉพาะโรค (M = 4.09, 

SD = .99) และด้านการจดัการความเครยีด (M = 4.11, 

SD = .70)

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของ

ผู้เป็นโรคเรื้อรัง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ภาวะเสี่ยง

ของการเกิดโรค (r = .231, p < .001) การรับรู้

ความรุนแรงของโรค (r = .159, p < .05) การรับรู้

ประโยชน์ในการป้องกันโรค (r = .232, p < .001) 

และการได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรค (r = .243, 

p < .001) ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ คือ การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค 

(r = -.356, p < .05) ส่วนปัจจยัทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 

ได้แก่ ดัชนีมวลกาย การมีโรคร่วม และระยะเวลา

ที่เป็นโรค

 6. อ�านาจการท�านายระหว่างปัจจยัต่างๆ กบั

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองของผูเ้ป็น

โรคเรือ้รัง พบว่า การรับรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัโรค

การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค และการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค สามารถร่วมกันท�านาย

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองได้ร้อยละ

22.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (R2 = .224, 

p < .001) โดยการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค

สามารถท�านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืด

สมองได้มากทีส่ดุ (Beta = -.340, p < .001) รองลงมา

คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค (Beta = 

.230, p < .001) และการรับรู ้ประโยชน์ในการ

ป้องกันโรค (Beta = .190, p < .01) ตามล�าดับ

ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 อ�านาจการท�านายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของ

   ผู้เป็นโรคเรื้อรัง (n = 208)

             ปัจจัยท�ำนำย                       b            SE            Beta            t             p

การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค

การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค

-2.070

  1.230

    .210

.370

.330

.060

-.340

  .230

  .190

-5.560

  3.710

  3.160

< .001

< .001

   .002

Constant = 12.660, R = .470, R2 = .224, F = 19.590, p < .001

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เป็นโรคเร้ือรังมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

โดยรวมในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องจากโรคหลอดเลอืด

สมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญและพบได้บ่อย

ในผู้เป็นโรคเรื้อรัง ส่งผลกระทบให้เกิดความพิการ

ด้านร่างกาย และอาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ ซ่ึง

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เป็นโรคเร้ือรังที่เข้ารับการรักษา

ใน รพ.สต.อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ ซึ่งจะได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้ง

การป้องกนัโรคหลอดหลอดเลอืดสมองจากบคุลากร

สาธารณสุขอยู่เสมอ ดังผลการวิจัยที่พบว่า ผู้เป็น

โรคเรือ้รงัได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืด

สมองในระดบัมาก ประกอบกบัมกีารรบัรูภ้าวะเสีย่ง

ของการเกดิโรคฯ รบัรูค้วามรนุแรงของโรคฯ และรบัรู้

ประโยชน์ในการป้องกันโรคฯ ในระดับมากที่สุด 

ซึ่งอาจสะท้อนว่ากลุ ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโรค

หลอดเลือดสมองที่ถูกต้อง ท�าให้มีพฤติกรรม

การป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองโดยรวมในระดบัมาก 

สอดคล้องกบัการศกึษาของวาสนา เหมอืนม ี(2557) 

ที่พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีรับการรักษา

ใน รพ.สต. ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมองในระดับมาก

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ใน

การป้องกันโรค การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค 

และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค สามารถ

ร่วมกนัท�านายพฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืด

สมองได้ร้อยละ 22.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคสามารถ

ท�านายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ได้มากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากเมือ่บคุคลเชือ่ว่า การปฏบิตัิ

พฤติกรรมการป้องกันโรคมีอุปสรรค ท�าให้เกิด

ความยากล�าบาก บุคคลจะเกดิความลงัเลในการปฏบิตัิ

พฤตกิรรมการป้องกนัโรค (Becker, 1974) ซึง่การวจิยั

ครัง้นี ้ผูเ้ป็นโรคเรือ้รงัมกีารรบัรูอ้ปุสรรคในการป้องกนั

โรคหลอดเลอืดสมองในระดบัน้อย จงึท�าให้มพีฤตกิรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมในระดับ

มาก สอดคล้องกับการศึกษาของสุทัสสา ทิจะยัง 

(2557) ท่ีพบว่า การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม

การป้องกนัโรคสามารถท�านายพฤตกิรรมการป้องกนั

โรคหลอดเลือดสมองของผู ้ป ่วยกลุ ่มเสี่ยงโรค

หลอดเลือดสมองในชุมชนได้
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 ผลการวิจัยพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโรคเป ็นป ัจจัยหนึ่งที่สามารถท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ 

ทั้งนี้เนื่องจากผู้เป็นโรคเร้ือรังส่วนใหญ่ได้เข้ารับ

บริการที่ รพ.สต. อย่างต่อเน่ือง สม�่าเสมอ ท�าให้

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

และการป้องกันการเกิดโรค จึงมีความรู้ในการดูแล

ตนเองเพ่ือป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง เกดิ

ความตระหนัก และปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน

โรค สอดคล้องกับทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน

สุขภาพของ Becker (1974) ที่ว่า การได้รับข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางส่ือต่างๆ เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคล

เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรค จึงกระตุ้นให้ผู้เป็น

โรคเรื้อรังตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมอง และสอดคล้องกับการศึกษาของ

วาสนา เหมือนมี (2557) ที่พบว่า การได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ใน

การป้องกันโรคเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สามารถท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ 

ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจของบุคคลที่จะปฏิบัติ

พฤติกรรมการป้องกันโรคขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงผลดี

และผลเสียของพฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบัติใน

สิง่ทีก่่อให้เกดิผลดมีากกว่าผลเสยี ซึง่การวจัิยครัง้นี้

ผู้เป็นโรคเรื้อรังมีการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมองในระดับมากที่สุด โดยรับรู้ว่า

การปฏบัิตพิฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง

น้ันมปีระโยชน์ สามารถลดความเสีย่งและความรนุแรง

ของโรคหลอดเลือดสมองได้ จึงปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง สอดคล้องกบัทฤษฎี

แบบแผนความเชื่อด ้านสุขภาพของ Becker

(1974) ทีว่่า การทีบ่คุคลเชือ่ว่า การปฏบิตัพิฤติกรรม

การป้องกนัโรคมปีระโยชน์จรงิ สามารถลดความเสีย่ง

และความรุนแรงของโรคได้ มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรค 

และสอดคล้องกับการศึกษาของอรุณี สมพันธ์, 

แสงทอง ธีระทองค�า, นพวรรณ เปียซื่อ, และสมนึก 

สกุลหงส์โสภณ (2558) ที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์

ในการป้องกันโรคเบาหวานมีผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน

 ผลการวิจยัพบว่า ดชันมีวลกาย การมโีรคร่วม 

ระยะเวลาทีเ่ป็นโรค การรับรูภ้าวะเสีย่งของการเกดิโรค 

และการรับรู้ความรุนแรงของโรค ไม่สามารถท�านาย

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองได้ ท้ังนี้

อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เป็นโรคเรื้อรังที่

สามารถควบคุมโรคได้ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่

รนุแรงหรอืส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชีวติประจ�าวนั

มากนัก อีกทั้งยังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

สม�่าเสมอ เมื่อไม่มีอาการแสดงของโรคหลอดเลือด

สมอง ผูเ้ป็นโรคเรือ้รงัจงึมีพฤตกิรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมองที่ไม่แตกต่างกัน และในปัจจุบันมี

แหล่งบรกิารสขุภาพทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย ประกอบ

กับมีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ท�าให้ได้

รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายขึ้น และมีการปฏิบัติ

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จึงอาจ

ท�าให้ดัชนีมวลกาย การมีโรคร่วม ระยะเวลาที่เป็น

โรค การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค และการรับรู้

ความรุนแรงของโรค ไม่สามารถท�านายพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ สอดคล้องกับ

การศึกษาของสุทัสสา ทิจะยัง (2557) ท่ีพบว่า 

การรับรู้ความรุนแรงของโรคไม่สามารถร่วมท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ 

และสอดคล้องกับการศึกษาของอรุณี สมพันธ์ 

และคณะ (2558) ที่พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ

การเป็นเบาหวานไม่สามารถท�านายพฤติกรรม
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การป้องกันโรคเบาหวานได้ แต่ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของวาสนา เหมือนมี (2557) ที่พบว่า 

การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง

สามารถท�านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืด

สมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  บคุลากรทางสขุภาพควรน�าผลการวจิยัไป

ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี

พฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองทีถ่กูต้อง 

เหมาะสม โดยประเมินการรับรู้อุปสรรคของผู้ป่วย 

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง

ต่างๆ และชีใ้ห้เหน็ประโยชน์ของการปฏบิตัพิฤตกิรรม

การป้องกนัโรค นอกจากนีค้วรร่วมวางแผนกบัภาคี

เครือข่ายด้านสุขภาพในการรณรงค์การป้องกันโรค

หลอดเลือดสมอง

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีารพฒันาโปรแกรมการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเน้นการจัดการกับอุปสรรค

ที่ขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค 

การส่งเสรมิให้ได้รับข้อมลูข่าวสารจากช่องทางต่างๆ 

และการสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติ

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับ

การรบัรูอ้ปุสรรคของการปฏบิตัพิฤตกิรรมการป้องกนั

โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อใช ้ เป ็นแนวทางใน

การจดัการกบัอปุสรรคทีข่ดัขวางการปฏบิตัพิฤติกรรม

การป้องกันโรคในผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อไป
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