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บทคัดย่อ
วิจั ยแบบการสารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research) โดยใช้
แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแล ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มละ189 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 เครื่องมือได้แก่ แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
สุ ข ภาพ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า สถิ ติ บ รรยาย สถิ ติ ท ดสอบค่ า ความสั ม พั น ธ์ (Pearson
Correlation)
ผลการศึกษา กลุ่มตั ว อย่า งที่เ ป็ น กลุ่ม เสี่ย ง และผู้ดูแ ลมีค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ขภาพ และ
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =122.07, SD=28.07, X =137.40, SD=26.73, X
=110.7, SD=16.09, X =145.31, SD=19.22) และพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
และผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมสุขภาพ (r=.85, p<.01, r=.69, p<.01
สรุป ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลในการ
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
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Abstract
Methods: cross-sectional survey research aimed to explore health literacy among
the high-risk group of stroke and family caregivers. During May to June 2020,
data from 189 participants of each group were collected using a questionnaire
inquiring about health literacy and health behaviour. The study analysis used
descriptive statistic and Pearson correlation.
Result :Stroke risk groups and family caregivers reported a good level of health
literacy and health behaviour (Stroke risk groups: =122.07, SD=28.07, =137.40,
SD=26.73, caregivers:=110.7, SD=16.09, =145.31, SD=19.22). There was a positive
correlation between health literacy and health behaviour both in stroke risk
groups and family caregivers (r=.85, p<.01, r=.69, p<.01). There was no significant
correlation between health literacy of family caregiver and health behaviour of
stroke risk groups.
Conclusion: Health literacy correlated with health behaviour to prevent stroke in
stroke high-risk patients and family caregivers.
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3. บทนา (Background)
ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุสาคัญของการสูญเสียสุขภาวะ องค์การอนามัยโลกได้
รายงานความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของประเทศต่างๆ ทั่วโลกประมาณว่าทุกปีอัตรา
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคน 5 ล้านคนพิการถาวร 5 ล้านคนเสียชีวิต และ
2/3 อยู่ในประเทศที่กาลังพัฒนา ปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า6 ประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยราย
ใหม่ในแต่ละปี 150,000 ราย เสียค่ารักษาทั้งสิ้น 2,973 ล้านบาทต่อปี ประเทศไทยจานวนผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง ปี 2559-2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามลาดับดังนี้ 293,463 ราย, 304,807
ราย และ 331,086 ราย1,2 พบอัตราการสูญเสียชีวิต 48.13, 47.81 และ 47.15 ตามลาดับ8 ใน
พื้นที่ของจังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยยอดสะสมปี 2560-2562 จานวน 1,374, 1,701 และ 1,709 ราย
ตามลาดับ 13 ซึ่งมีอุบัติการณ์เกิดโรคที่เพิ่มมากขึ้น และมีประเด็นปัญหาด้านการเข้าถึงตั้งแต่ระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารทรัพยากรคน เครื่องมือการแพทย์แ ละงบประมาณภายใต้
ข้อจากัดของสถานบริการ การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรต่อการปรับตัวของระบบบริการ การ
ขับเคลื่อนนโยบาย Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขในการแบ่งศักยภาพตามระบบบริการ
โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยระหว่างสหวิชาชีพและระหว่างเครือข่ายบริการสาธารณสุขภายใต้การ
ควบคุมคุณภาพสถานพยาบาล ที่มุ่งเน้นทาให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงมีค วามเข้าใจในการ
ดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะของโรคหลอดเลือดสมองและกลุ่มโรคที่ทาให้เกิดความเสี่ยง สาหรับ
โรงพยาบาลกงหรา พบว่ามีผู้ป่วยมารับบริการด้วยโรคหลอดเลือดสมองในปี 2560-2562 จานวน
36, 40 และ 57ราย ตามลาดับ และมีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในปี
2560-2562 จานวน 3201, 3,337 และ 3,429 ราย ตามลาดับจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่ามี
แนวโน้มการเกิด โรคที่เ พิ่มขึ้น จากการทบทวนระบบการดูแ ลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของ
โรงพยาบาลกงหรา พบว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้ ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาช้า คือ ผู้ป่วยขาดการรับรู้
สัญญาณเตือนของโรค (Awareness) ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือญาติไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นว่า
เป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง รอสังเกตอาการ และบีบนวดก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของเกษณี 3 ที่เชื่อว่าหากบุคคลมีการรับรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมองในระดับสูงก็จะมีพฤติกรรมการจัดการโรคหลอดเลือดสมองสูงด้วยเช่นกัน

การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโดยเริ่มด้วยการ
พัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมการดูแลตนเองมากขึ้น
รวมถึงความร่วมมือของกลุ่มเสี่ยงที่มีความจาเป็นต้องมีการดูแลตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพของบุคคล ตามแนวคิดของดอน นัทบีม11 ได้นิยามไว้ว่า ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ความรู้ แรงจูงใจ และความสามารถของบุคคลในการ
เข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ทักษะความรู้ความเข้าใจ ทักษะการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการตนเอง
ทักษะการรู้เ ท่าทัน สื่อ ซึ่งทีมสุขภาพควรให้ความสาคัญ จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า ผู้ที่มี
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพต่า มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยจนต้อง พักรักษาตัวในโรงพยาบาล มี
ความสามารถในการป้องกันและดูแลสุขภาพน้อยกว่าผู้บุคคลที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สูง
กว่า
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิ จัยสนใจที่จะทาการศึกษาระดับ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแล ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เพราะช่วยให้ได้ทราบระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง และ
ผู้ดู แ ล ของโรงพยาบาลกงหรา อาเภอกงหรา จังหวั ดพัทลุ ง เพื่อใช้เ ป็ น ข้อมูลสาคัญในการ
วางแผนป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง วินิจฉัยปัญหาด้านสุขภาพ และการกาหนดแนวทางหรือ
วิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อน ป้องกันภาวะทุพพลภาพ และเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต
4. วัตถุประสงค์ (objectives)
1. เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในกลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของกลุ่มเสี่ยง และของผู้ดูแล
5.วิธีการศึกษา (Methodology or materials and methods)
วิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research) โดยใช้
แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุ่มเสี่ยง และของผู้ดูแล เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มเสี่ยง คือผู้ที่มีความเจ็บป่วย และได้รับการรักษาที่ต้องเฝ้าระวังต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่ต้องให้การดูแลต่อเนื่องตลอดเวลา และใกล้ชิด
กลุ่มเสี่ยง ที่เข้า รับบริการที่โ รงพยาบาลกงหรา จั งหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเ กณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) คือ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และมีความยินดีและเต็มใจเข้าร่วมวิจัย คานวณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ
189 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย โรคประจาตัว สถานที่ในการออกกาลังกาย ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ประกอบด้ วย การเข้า ถึงข้อมูลสุขภาพ ความเข้า ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ทักษะการ
สื่อสารข้อมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การจัดการตนเอง ความสามารถใน

เชิงตัวเลข การรู้เท่าทันสื่อ ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย พฤติกรรมการรับประทานยา
กิจกรรมทางกาย พฤติ กรรมการจั ดการความเครี ยด พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การได้รั บแรง
สนับสนุนทางด้านสังคม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล หาความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับ
แล้วนามาหาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นรวม 0.81 และ 0.85
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติบรรยายประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และใช้สถิติทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วย Pearson Correlation
6. ผลการศึกษา(Results)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแลต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลกงหรา อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยง
และผู้ดูแล กลุ่มละ 189 คน
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเสี่ยง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.78 มีอายุส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 51-70 ปี ร้อยละ 50.79 มีสถานภาพคู่ร้อยละ 84.13 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.61 มีโรคประจาตัวความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 68.78
และ 44.56 ตามลาดับ (ตาราง 1) ส่วนผู้ดูแล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.89 มีอายุ
อยู่ในช่วง 41-60 ปี ร้อยละ 57.67 มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 74.07 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
อนุปริญญาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.67 มีโรคประจาตัวไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 5.82 (ตาราง 2)
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเสี่ยง (n=189)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ ( X = 61.08, SD=12.79, Min=39, Max=90)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
มากกว่าหรือท่ากับ 81 ปี
สถานภาพ
คู่
หม้าย
แยก
ระดับการศึกษา

59
130

31.22
68.78

9
37
40
56
31
16

4.76
19.58
21.16
29.63
16.40
8.47

159
27
3

84.13
14.29
1.58

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
โรคประจาตัว
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคไต
โรคตาจากเบาหวาน
*โรคประจาตัว 1 คนมีได้หลายโรค

124
57
8

65.61
30.16
4.23

130
51
19
88
4
1

68.78
26.98
10.05
46.56
2.12
0.53

ตาราง 2 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล (n=189)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ ( X = 44.65, SD=12.38, Min=18, Max=73)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
มากกว่าหรือท่ากับ 81 ปี
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย
แยก
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
โรคประจาตัว
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน

38
151

20.11
79.89

65
63
46
7
8
0

34.40
33.33
24.34
3.70
4.23
0

32
140
15
2

16.93
74.07
7.94
1.06

24
109

12.70
57.67

56

29.63

9
9

4.76
4.76

โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคไต
โรคตาจากเบาหวาน

0
11
0
0

0
5.82
0
0

2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 7 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (30 คะแนน) ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว (30 คะแนน) ทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ (20 คะแนน) ทักษะการ
ตัดสินใจ (25 คะแนน) การจัดการตนเอง (25 คะแนน) ความสามารถในเชิงตัวเลข (25 คะแนน)
การรู้เท่าทันสื่อ (25 คะแนน) พบว่า กลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ( X =122.07, SD=28.07, X =133.54, SD=19.58) (ตาราง 3) (ตาราง 4) ตาราง 3
แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง (n = 1 8 9)
ตาราง 3 แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง (n=189)
ความรอบรู้
คะแนน
SD
ระดับ
X
(ระดับคะแนน 1-5)
ต่าสุด-สูงสุด
สมรรถนะ
โดยรวม (180 คะแนน)
52-179 122.07 28.07
ดี
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (30 คะแนน)
6-30 17.85 6.36 ปานกลาง
ความเข้าใจ (30 คะแนน)
6-30 20.77 5.26
ดี
ทักษะการสื่อสาร (20 คะแนน)
5-20 14.48 3.27
ดี
ทักษะการตัดสินใจ (25 คะแนน)
10-25 18.24 3.74
ดี
การจัดการตนเอง (25 คะแนน)
8-25 17.90 4.01
ดี
ความสามารถในเชิงตัวเลข (25 คะแนน)
9-25 18.63 3.82
ดี
การรู้เท่าทันสื่อ (25 คะแนน)
5-25 13.99 5.42 ปานกลาง
ตาราง 4 แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแล (n=189)
ความรอบรู้
คะแนน
SD
ระดับ
X
(ระดับคะแนน 1-5)
ต่าสุด-สูงสุด
สมรรถนะ
โดยรวม (180 คะแนน)
61-180 133.54 19.58
ดี
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (30 คะแนน)
9-30 21.13 4.40
ดี
ความเข้าใจ (30 คะแนน)
12-30 22.75 3.99
ดี
ทักษะการสื่อสาร (20 คะแนน)
8-20 15.43 2.56
ดี
ทักษะการตัดสินใจ (25 คะแนน)
6-25 18.97 3.00
ดี
การจัดการตนเอง (25 คะแนน)
9-25 18.91 2.97
ดี
ความสามารถในเชิงตัวเลข (25 คะแนน)
12-25 19.44 3.12
ดี
การรู้เท่าทันสื่อ (25 คะแนน)
5-25 16.92 3.94
ดี
3. พฤติกรรมสุขภาพ 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและยา (55 คะแนน)
กิจกรรมทางกาย (30 คะแนน) การจัดการความเครียด (30 คะแนน) การดูแลสุขภาพ (40

คะแนน) แรงสนับสนุนทางสังคม (50 คะแนน) พบว่า กลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแล มีพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =137.40, SD=26.73, X =145.31, SD=19.22) (ตาราง 5) (ตาราง 6)
ตาราง 5 แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง (n=189)
ความรอบรู้
คะแนน
SD
ระดับ
X
(ระดับคะแนน 1-5)
ต่าสุด-สูงสุด
สมรรถนะ
โดยรวม (205 คะแนน)
75-200 137.40 26.73
ดี
การรับประทานอาหารและยา (55 คะแนน)
18-55 35.57 8.74
ดี
กิจกรรมทางกาย (30 คะแนน)
8-30 20.28 4.69
ดี
การจัดการความเครียด (30 คะแนน)
9-25 18.30 3.68
ดี
การดูแลสุขภาพ (40 คะแนน)
15-40 28.37 5.65
ดี
แรงสนับสนุนทางสังคม (50 คะแนน)
17-50 34.88 8.05
ดี
ตาราง 6 แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแล (n=189)
ความรอบรู้
คะแนน
SD
X
(ระดับคะแนน 1-5)
ต่าสุด-สูงสุด
โดยรวม (205 คะแนน)
91-202 145.31 19.22
การรับประทานอาหารและยา (55 คะแนน)
24-55
37.82 5.69
กิจกรรมทางกาย (30 คะแนน)
13-30
21.19 3.53
การจัดการความเครียด (30 คะแนน)
15-30
22.93 3.27
การดูแลสุขภาพ (40 คะแนน)
11-40
27.87 5.35
แรงสนับสนุนทางสังคม (50 คะแนน)
19-50
35.51 6.14

ระดับ
สมรรถนะ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
เสี่ยงเมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า และพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุ่มเสี่ยง มีความสัมพันธ์ทางบวกสูง 3 อันดับแรกคือ ทักษะการตัดสินใจกับกิจกรรมทางกาย
และพฤติกรรมการรับประทานอาหารและยา และการจัดการตนเองกับการได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคม (r=.75, p<.01, r=.73, p<.01, r=.71, p<.01) สาหรับความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า 3 อันดับแรกคือ การรู้เท่าทัน
สื่ อ กั บ พฤติ ก รรมการจั ด การความเครี ย ดการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สุ ข ภาพกั บ พฤติ ก รรมการจั ด การ
ความเครียด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (r=.54, p<.01, r=.54, p<.01, r=.48, p<.01) โดยมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมสุขภาพ (r=.85, p<.01)
(ตาราง 7) ในส่วนของผู้ดูแลความสัมพันธ์ระหว่ างคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
สุขภาพ พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกสูง 3 อันดับ
แรกคือ การรู้เท่าทันสื่อ กับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และยา และความเข้าใจกับการจัดการตนเอง (r=.75, p<.01, r=.73, p<.01, r=.72, p<.01)
สาหรับความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ต่า 3 อันดับแรกคือ การจัดการตนเองกับการดูแลสุขภาพ ทักษะการสื่อสารกับการได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคม รู้การจัดการตนเองกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสัง คม(r=.24, p<.01, r=.28,

p<.01, r=.30, p<.01) โดยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
พฤติกรรมสุขภาพ (r=.69, p<.01) (ตาราง 8)

ตาราง 7 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง จาแนกตามรายด้าน และโดยรวม (n=189)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การรับประทาน
อาหารและยา (r)
โดยรวม
รายด้าน
การเข้าถึงข้อมูล
ความเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการตัดสินใจ
การจัดการตนเอง
ความสามารถในเชิ ง
ตัวเลข
การรู้เท่าทันสื่อ
**p<0.01

พฤติกรรมสุขภาพ
กิจกรรมทางกาย (r) การจัดการ
ความเครียด (r)

การดู แ ลสุ ข ภาพ แรงสนั บ สนุ น ทาง
(r)
สังคม (r)
0.85**

0.64**
0.63**
0.61**
0.73**
0.70**
0.59**

0.55**
0.66**
0.68**
0.75**
0.69**
0.64**

0.54**
0.68**
0.69**
0.70**
0.67**
0.59**

0.48**
0.61**
0.58**
0.65**
0.65**
0.63**

0.70**
0.68**
0.64**
0.71**
0.71**
0.62**

0.66**

0.62**

0.54**

0.61**

0.69**

ตาราง 8 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแล จาแนกตามรายด้าน และโดยรวม (n=189)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การรับประทาน
อาหารและยา (r)
โดยรวม
รายด้าน
การเข้าถึงข้อมูล
ความเข้าใจ

พฤติกรรมสุขภาพ
กิจกรรมทางกาย (r) การจัดการ
ความเครียด (r)

การดู แ ลสุ ข ภาพ แรงสนั บ สนุ น ทาง
(r)
สังคม (r)
0.69**

0.38**
0.49**

0.36**
0.41**

0.53**
0.72**

0.34**
0.43**

0.53**
0.53**

ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการตัดสินใจ
การจัดการตนเอง
ความสามารถในเชิ ง
ตัวเลข
การรู้เท่าทันสื่อ
**p<0.01

0.41**
0.37**
0.42**
0.61**

0.40**
0.44**
0.43**
0.45**

0.58**
0.64**
0.58**
0.55**

0.36**
0.38**
0.24**
0.44**

0.28**
0.42**
0.30**
0.55**

0.73**

0.66**

0.80**

0.70**

0.75**

7. วิจารณ์ (Discussion)
จากผลการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแล
พบว่า กลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี ( X =122.07, SD=28.07, X =137.40,
SD=26.73) ทั้ งนี้ อาจเป็น เพราะว่า กลุ่ม เสี่ ยงที่ มีโ รคประจ าตั วได้ รั บ ค าแนะน าจากจากบุค ลากรทาง
การแพทย์เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญในการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง มีการส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในการเฝ้าระวังผู้ป่วยในชุมชน
สาหรับกลุ่มเสี่ยง และเสี่ยงสูงมีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการทากลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย มีการกระจายสื่อลงชุมชน
รวมถึงการจัดอบรมเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลเป็นประจาทุกปี ดังการศึกษาของ
น้อมจิตต์, เดือนเพ็ญ4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และพฤติกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง เช่นเดียวกับการศึกษาของเอกชัย 8 พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม อยู่ในระดับสูง แต่เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงข้อมูล
และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มเสี่ ยง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจากกลุ่ม
เสี่ยงส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย ที่ยังมีหน้าที่ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ทาให้ไม่มี
เวลาในการค้น หาข้ อ มู ล จากแหล่ ง อื่ น เท่ า ที่ค วร นอกจากได้ รั บ ข้ อ มู ล จากเจ้ า หน้ า ที่ และเพื่ อ นบ้ า น
แตกต่างจากการศึกษาของนันทวรรณ และวชิระ 5 ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.8 เคยได้รับความรู้
เรื่องโรคหลอดเลือดสมองผ่า นช่องทางโทรทัศ น์ นอกจากนี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
แม้ว่าจะมีความรอบรู้ด้านอื่นๆ อยู่ในระดับดี แต่การเข้าถึงข้อมูล และการรู้เท่าทัน สื่อ อยู่ในระดับปาน
กลาง ดังการศึกษาของสายฝน และปิยธิดา 9 ที่พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่จบการศึกษาสูงกว่า
ประถมศึ ก ษา มี ค ะแนนการรั บ รู้ อ าการเตื อ นของโรคหลอดเลื อ ดสมองสู ง กว่ า ผู้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา เช่นเดียวกับการศึกษาของ Nicol & Thrift14 พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีมี
การศึกษาสูงกว่า เข้าถึงสื่อต่างๆได้ดีกว่า
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ พบว่ า กลุ่ ม เสี่ ย ง และผู้ ดู แ ลมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี ( X
=110.7,SD=16.09, X =145.31, SD=19.22) ความสอดคล้องกับการศึกษาของสุริยาและศิราณีย์6 พบว่า
กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง และพบว่าความรอบรู้ ด้า น
สุขภาพของกลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมสุขภาพ (r=.85, p<.01,
r=.69, p<.01) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ ริ ย าและศิ ร าณี ย์ 6 การรั บ รู้ ค วามเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p<.05
เช่นเดียวกับการศึกษาของศิริวรรณ 5 พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 (r=.574) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกสูงกับพฤติกรรมสุขภาพ 3 อันดับแรกคือ
ทักษะการตัด สินใจกับกิจ กรรมทางกาย และพฤติกรรมการรั บประทานอาหารและยา และการจัดการ
ตนเองกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (r=.75, p<.01, r=.73, p<.01, r=.71, p<.01) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.78 ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยพบว่า เพศหญิง
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าเพศชาย รวมทั้งมีทักษะการจัดการตนเองอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การ
จัดการตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง ดังการศึกษาของกรุณา, วัลภาและ
วารินทร์1 ที่พบว่า การจัดการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมาก

สาหรับความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ต่า 3
อันดับแรกคือ การรู้เท่าทันสื่อกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพกับพฤติกรรม
การจัดการความเครียด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (r=.54, p<.01, r=.54, p<.01, r=.48, p<.01)
เนื่ อ งจาก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น วั ย ผู้ ใ หญ่ ต อนปลาย การค้น หาข้ อ มู ล จากสื่ อ อื่ น ๆเพื่ อ จั ด การ
ความเครี ย ดเป็ น ไปได้ น้อ ยมาก ส่ วนใหญ่มั ก จั ดการด้ว ยตั วเอง หรื อ ได้ รั บ ค าแนะน าจากที ม สุข ภาพ
เช่นเดียวกับการศึกษาของสายฝน, ปิยธิดา10 ที่พบว่า ผู้ป่วยมีการรับรู้ที่ดีจากการได้รับข้อมูลข่าวสารการ
ป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้อาจมีข้อจากัดบางประการในด้าน
ของการน าผลการศึ ก ษาไปใช้ เ นื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งที่ ม ารั บ บริ ก ารที่
โรงพยาบาลกงหราเท่านั้น ในการนาผลการศึกษาไปใช้จึงเหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียง
8.สรุป (Conclusions)
ความรอบรู้ ด้ า นสุขภาพที่ดี ทาให้กลุ่มเสี่ ยง และผู้ดูแ ล มีค วามรู้ ใ นการประยุ กต์ใ ช้ข้ อมูลทาง
สุขภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยง และ
ผู้ดู แ ลมีค วามสามารถในการดู แ ลตนเอง เฝ้าระวัง และป้องกัน การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงอายุ
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