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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งเปรียบเทียบความรู้ใน
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยจ านวน 239 คน ท่ีมารับบริการคลินิกโรค
ความดนัโลหิตสูงและเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นห้วยบ่อทอง ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์  แบบวดัความรู้เก่ียวกบัปัจจยั
เส่ียงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง และแบบประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง ตารางสี (Color Chart) ของกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และการ
ทดสอบ Independent T- test และ Chi-Square test 

ผลการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.3 เป็นผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง 
ร้อยละ 41.4 เบาหวาน ร้อยละ 8.8 ท่ีเหลือเป็นผูป่้วยท่ีมีโรคร่วมระหวา่งความดนัโลหิตสูง เบาหวาน 
และภาวะไขมนัในเลือดสูง ผูป่้วยยงัคงสูบบุหร่ี ร้อยละ 5.9 ด่ืมสุราเป็นคร้ังคราว ร้อยละ 13 และด่ืม
ทุกวนัร้อยละ 1.3 มีภาวะน ้ าหนกัเกินและอว้น ร้อยละ 46 อีกทั้งยงัพบวา่ผูป่้วยกลุ่มน้ีเคยมีภาวะสมอง
ขาดเลือดชัว่คราว ถึงร้อยละ 28.0  

ผลการประเมินโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ใน 10 ปีขา้งหน้า ไม่พบผูท่ี้มีความ
เส่ียงในระดบัสูงอนัตราย ส่วนความเส่ียงระดบัสูงมาก ระดบัสูง และระดบัปานกลางพบเพียง ร้อยละ 
0.4 1.3 และ 8.3 ตามล าดบั ผูป่้วยส่วนใหญ่มีความเส่ียงระดบัต ่า พบร้อยละ 90.0 คะแนนความรู้เก่ียวกบั
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ปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มตวัอยา่ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.75 (SD ± 3.65) จากคะแนนเต็ม 
12 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.58 โดยมีสัดส่วนของการตอบถูกรายขอ้ระหว่างร้อยละ 32 -8 3 
ส่วนคะแนนความรู้เก่ียวกับอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.14 (SD ± 2.21) จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนนหรือคิดเป็น ร้อยละ 41.40 และมีสัดส่วนของการตอบถูกรายขอ้ คิดเป็นร้อยละ 
8-78 เท่านั้น อีกทั้งไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัของค่าเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและ
อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มตวัอย่างท่ีความเส่ียงระดบัต ่า และความเส่ียงระดบัปาน
กลางถึงสูง 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ ไม่วา่กลุ่มตวัอยา่งจะมีความเส่ียงระดบัใด ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง
และอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองมีค่อนขา้งต ่า แมพ้บวา่กลุ่มตวัอยา่งความเส่ียงระดบัต ่า แต่กลบั
พบผูท่ี้เคยมีอาการภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราวสูงถึงร้อยละ 28 การเฝ้าระวงัการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองและการให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรน าไปพิจารณาหามาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาต่อไป 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this descriptive study were to examine the risk of stroke, the knowledge on 

its risk factors, and its warning signs, as well as to compare the knowledge between different risk 
groups. The sample group consisted of 239 patients receiving treatment at the hypertension and 
diabetes clinic, Ban Huay Boh Tong sub-district health promotional hospital, Maepong Sub-district, 
Doi Saket district, Chiang Mai Province. The data were collected by means of an interview, a 
questionnaire on risk factors and warning signs of stroke, and the color chart risk assessment form 
approved by the Ministry of Public Health. The analysis utilized descriptive statistics, independent 
T-test, and Chi-Square test.  

The results showed that a majority (70.3 percent) of the sample group were female. Of the 
sample group, 41.4 percent were hypertension, 8.8 percent were afflicted with diabetes, and the 
remaining display co-morbidity between hypertension, diabetes, and hypercholesterolemia. 
Additionally, 5.9 percent smoke, 13 percent drank alcohol occasionally, 1.3 percent drank daily, 46 
percent were overweight and obese, and 28 percent had experienced transient ischemic attack. 

The stroke risk assessment for the next ten years found no samples with hazardous risk level. 
Samples with very high, high, and medium risk levels were found in 0.4 percent, 1.3 percent, and 
8.3 percent respectively. A majority (90 percent) of the samples had low risk. The sample group 
averages the score of 7.75 out of 12 (SD ± 3.65) or 64.58 percent for the stroke risk factor 
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knowledge test, with the correct answer ratio per item at 32-83 percent. As for the stroke warning 
signs test, the group averages 4.14 out of 10 (SD ± 2.21) or 41.40 percent, with the correct answer 
ratio per item of 8-78 percent. No significant difference was found between the low risk groups and 
medium to high risk groups in their levels of knowledge of stroke risk factors and warning signs.   

The results demonstrate that regardless of risk level, the sample group exhibits low level of 
knowledge of stroke risk factors and warning signs. Even though a majority of the sample group 
have low risk of stroke, 28 percent of them have had transient ischemic attack. It is, therefore, 
necessary for those concerned to improve upon surveillance and education on stroke in order to 
provide an effective solution to the problem.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


