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บทที ่ 4 

ผลการศึกษา  
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาความเส่ียง ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผูป่้วย
โรคเร้ือรัง ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูป่้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นห้วยบ่อทอง ปี 2556   
จ  านวน 411 คน เม่ือตรวจสอบขอ้มูลพบวา่ประชากรในทะเบียนผูป่้วยหายไป จ านวน 113 คน โดยมี
สาเหตุหลายประการ ดงัน้ี 

1. ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง  6 
2. เสียชีวติ 17 
3. ไม่อาศยัอยูจ่ริงในพื้นท่ี 13 
4. ไปรักษาโรงพยาบาลอ่ืนๆ 67 
5. ขาดการรักษา 10 

รวม                               113 
 

ดงันั้น ในการศึกษาน้ีจึงคงเหลือประชากรท่ีจะศึกษาจ านวน 298 คน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากร ผลการศึกษาน าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 6 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
1.2 ขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
1.3 ภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว (TIA) 

ส่วนท่ี  2 ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน 10 ปีขา้งหนา้ 
ส่วนท่ี  3  ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง 
ส่วนท่ี  4  ความรู้เก่ียวกบัอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 
ส่วนท่ี  5 การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองใน

ผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีมีความเส่ียงต่างกนั 
ส่วนท่ี 6 การวเิคราะห์ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 1.1  ข้อมูลทัว่ไป 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.3 ช่วงอายุท่ีพบมากคืออายุ 56 - 65 ปี ร้อยละ 
39.8 รองลงมาคืออายุ 46 - 55 ปี และอายุ 66 - 75 ปี ร้อยละ 26.8 และ 20.1  ตามล าดับ ค่าเฉล่ียอาย ุ 
61.15 ปี (SD = 9.77) จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 84.6 การประกอบอาชีพ 3 ล าดบัแรก 
คือ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ รับจา้ง และเกษตรกร ร้อยละ 35.6 31.9 และ 21.3 ตามล าดบั รายไดเ้ฉล่ียของ
ครอบครัวต่อเดือนอยูใ่นช่วง 5,000 - 10,000 บาท ร้อยละ 48.5 (ตารางท่ี 4.1) 
 

ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไป                               

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n = 239) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 

 
71 

 
29.7 

     หญิง 168 70.3 
อาย ุ(ปี)   
     35 - 45 8 3.3 
     46 - 55 64 26.8 
     56 - 65 95 39.8 
     66 - 75 48 20.1 
     > 75 24 10.0 
ค่าเฉล่ียอาย ุ = 61.15  ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.77   อายตุ  ่าสุด  35 ปี  อายสูุงสุด  87  ปี 
การศึกษา   
     ไม่ไดเ้รียน 15 6.3 

     ประถมศึกษา 202 84.6 
     มธัยมศึกษา/ปวช. 18 7.5 
     ปวส./อนุปริญญา 1 0.4 
     ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2 0.8 
     ปริญญาโท/ปริญญาเอก 1 0.4 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n = 239) ร้อยละ 
อาชีพปัจจุบนั   
     ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 85 35.6 
     รับจา้ง 76 31.9 
     เกษตรกร 51 21.3 
     คา้ขาย 18   7.5 
     ธุรกิจส่วนตวั  2   0.8 
     พนกังานบริษทัเอกชน  0   0.0 
     ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5 2.1 
     แม่บา้น  2 0.8 
รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน (บาท)  
     < 5,000    92 38.5 
     5,000 - 10,000   116 48.5 
     10,001 - 15,000   23 9.6 
     15,001 - 20,000   5 2.1 
     20,001 - 25,000   0 0.0 
     > 25,000    3 1.3 
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1.2  ข้อมูลด้านสุขภาพ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นโรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 41.4 มีโรคร่วมอ่ืนท่ีไม่ใช่ 3 โรคส าคญั ร้อยละ

7.5 ระยะเวลาท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสูงและหรือโรคเบาหวาน 1 - 5 ปี ร้อยละ 38.1 และ 6 - 10 ปี 
ร้อยละ 36.4 ความถ่ีในการเขา้รับบริการทางการแพทย์ 3 - 4 คร้ัง/ปี ร้อยละ 46.0 และ 5 - 6  คร้ัง/ปี  
ร้อยละ 37.3 ดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัน ้ าหนกัเกินถึงอว้นร้อยละ 46.0 ปัจจุบนัยงัสูบบุหร่ี ร้อยละ 5.9 
ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นคร้ังคราว ร้อยละ13.0 และด่ืมเป็นประจ าทุกวนั/เกือบทุกวนั ร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
ประวติัเคยมีคนในครอบครัว (ญาติสายตรง) เป็นโรคหลอดเลือดสมองพบร้อยละ 18.0 นอกจากน้ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมากกว่าคร่ึงไม่เคยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 52.3 และส าหรับคนท่ี
เคยไดรั้บความรู้ แหล่งความรู้มาจากเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลอ าเภอ/จงัหวดั ร้อยละ 18.4 (ตารางท่ี 4.2) 
  
ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยละขอ้มูลดา้นสุขภาพ  

 

ข้อมูลสุขภาพ จ านวน (n = 239) ร้อยละ 
โรคประจ าตวั   
     โรคความดนัโลหิตสูง 99 41.4 
     โรคเบาหวาน 21   8.8 
     โรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 33 13.8 
     โรคความดนัโลหิตสูงและภาวะไขมนัในเลือดสูง 41 17.2 
     โรคเบาหวานและภาวะไขมนัในเลือดสูง   7   2.9 
     โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานและ 
      ภาวะไขมนัในเลือดสูง            
 

38 15.9 

โรคร่วมอ่ืนท่ีไม่ใช่ 3 โรคส าคญั   
     ไม่มี 221 92.5 
      มี 18 7.5 
            ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  (n = 18) 
            ภาวะหวัใจเตน้ผดิปกติ  
            โรคหวัใจ  
            โรคเก๊าท ์  
            โรคถุงลมโป่งพอง 
            โรคกระเพาะอาหาร 

 
4 
3 
3 
5 
3 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลสุขภาพ จ านวน (n = 239) ร้อยละ 
ระยะเวลาท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสูงและหรือโรคเบาหวาน (ปี)    
       1 - 5      91 38.1 
       6 - 10 87 36.4 
       11 - 15 32 13.4 
       16 - 20 22   9.2 
       > 20  7   2.9 
ความถ่ีในการเขา้รับบริการทางการแพทย ์ในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมา  
       1 - 2  คร้ัง    1   0.4 
       3 - 4  คร้ัง                  110 46.0 
       5 - 6  คร้ัง 89 37.3 
       มากกวา่ 6  คร้ัง 39 16.3 
ประวติัเคยมีคนในครอบครัว (ญาติสายตรง) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง  
       ไม่มี                196 82.0 
        มี  43 18.0 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  (n = 43)   
พอ่ 20            46.5 
แม่ 16            37.2 
พี่/นอ้ง   7            16.3 
ปู่ /ยา่/ตา/ยาย  3              7.0 

ประวติัการสูบบุหร่ี   
       ไม่เคยสูบ 196 82.0 
       เคยสูบแต่เลิกแลว้ 29 12.1 
       ปัจจุบนัยงัสูบ   14 5.9 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลสุขภาพ จ านวน (n = 239) ร้อยละ 
ประวติัการด่ืมแอลกอฮอล์   
       ไม่เคยด่ืม  187 78.2 
       เคยด่ืมแต่เลิกแลว้ 18 7.5 
       ด่ืมเป็นคร้ังคราว 31 13.0 
       ด่ืมเป็นประจ าทุกวนั/เกือบทุกวนั    3 1.3 
   
ดชันีมวลกาย (มาตรฐานเอเชีย) กก./ม.2    
        ผอม                 (< 18.5) 28 11.7 
       ปกติ               (18.5-22.99) 101 42.3 
       น ้าหนกัเกิน-อว้น 110 46.0 

น ้าหนกัเกิน     (23-24.99) 47 19.7 
อว้นระดบั 1    (25-29.99) 51  21.3 
อว้นระดบั 2    (> 29.99) 12   5.0 

   
การไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง  
       ไม่เคย 125 52.3 
        เคย  114 47.7 

                แหล่งท่ีเคยไดรั้บความรู้ (n =114)   
                เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลอ าเภอ/จงัหวดั 44 18.4 
                เพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั 24 10.0 
                โทรทศัน์ 24       10.0 
                เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.   9   3.8 
                อสม.     5   2.1 
                วทิย ุ     4   1.7 
                อินเตอร์เน็ต   0   0.0 
                ส่ือส่ิงพิมพ/์ป้ายโฆษณา       1   0.4 
                แผน่พบั/คู่มือของโรงพยาบาล    3   1.3 
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1.3  ภาวะสมองขาดเลอืดช่ัวคราว (TIA) 
กลุ่มตวัอยา่งเคยมีอาการภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว ถึงร้อยละ 28.0 โดยอาการท่ีพบมากคือ 

อาการชาหรืออ่อนแรงของ“แขน/ขา” ขา้งใดขา้งหน่ึงอย่างทนัทีทนัใดและหายเป็นปกติภายใน 24 
ชัว่โมง ร้อยละ 52.2 รองลงมาคืออาการมองไม่ชัดเห็นภาพซ้อน 1 หรือ 2 ขา้งอย่างทนัทีทนัใดและ
หายเป็นปกติภายใน 24 ชัว่โมง ร้อยละ 47.8 (ตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยละของภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว (TIA) ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา                        
 

ภาวะสมองขาดเลอืดช่ัวคราว จ านวน (n = 239) ร้อยละ 
ไม่เคย                                                                              172 72.0 
เคย  (อยา่งนอ้ย 1 อาการ)                                                                       67 28.0 
      ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  (n = 67)   
      1. เคยมีอาการชาหรืออ่อนแรงของ  “แขน/ขา” 

ขา้งใด    ขา้งหน่ึงอยา่งทนัทีทนัใดและหาย
เป็นปกติภายใน 24 ชัว่โมง                                                                                     

35 52.2 
 

      2. เคยมีอาการมองไม่ชดัเห็นภาพซอ้น 1 หรือ 
2 ขา้งอยา่งทนัทีทนัใดและหายเป็นปกติ
ภายใน 24 ชัว่โมง                                                                           

 

32 47.8 

     3. เคยมีอาการเดินเซ เดินล าบากหรือสูญเสีย
ความสามารถในการทรงตวั อยา่งทนัทีทนัใด
และหายเป็นปกติภายใน 24 ชัว่โมง      

     4. เคยมีอาการปวดศีรษะอยา่งรุนแรง โดยไม่
ทราบสาเหตุอยา่งทนัทีทนัใดและหายเป็น
ปกติภายใน 24 ชัว่โมง  

     5. เคยมีอาการชาหรืออ่อนแรงของกลา้มเน้ือ
ใบหนา้หรือมุมปากตกขา้งใดขา้งหน่ึง อยา่ง
ทนัทีทนัใดและหายเป็นปกติภายใน 24 
ชัว่โมง 

     6. เคยมีอาการพดูล าบาก พดูไม่ชดั/ พดูไม่รู้
เร่ืองอยา่งทนัทีทนัใดและหายเป็นปกติภายใน 
24 ชัว่โมง                                                                 

20 
 
 

14 
 
 

12 
 
 

9 

29.8 
 
 

20.9 
 
 

17.9 
 
 

13.4 
 
 



 

47 

ส่วนที ่2  ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลอืดสมอง ใน 10 ปีข้างหน้า 

 การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการประเมินโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็น
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ใน 10 ปีขา้งหนา้ ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบประเมินตารางสี (Color 
Chart) ของส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

ในการศึกษาน้ี ไม่พบกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเส่ียงจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง
อนัตราย ส่วนความเส่ียงระดบัสูงมาก  ระดบัสูง และระดบัปานกลาง มีเพียง ร้อยละ 0.4 1.3 และ 8.3 
ตามล าดบั ส าหรับความเส่ียงระดบัต ่าพบมากถึง ร้อยละ 90.0 (ตารางท่ี 4.4) 

ในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลางถึงสูง จ านวน 24 คน เป็นเพศหญิงมากกวา่ชาย
เล็กน้อยร้อยละ 54.2 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 91.7 เข้ารับบริการทาง
การแพทย ์มากกว่า 5 คร้ัง/ปี ร้อยละ 70.8 เคยมีคนในครอบครัว เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 
29.8 มากกวา่คร่ึงเคยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 54.2 และเคยมีประวติัภาวะ
สมองขาดเลือดชัว่คราวถึงร้อยละ 25 (ตารางท่ี 4.5) 

 
ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละ ของความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน 10 ปีขา้งหนา้ 

  

ความเส่ียง จ านวน (n = 239) ร้อยละ 
     ต ่า                        215 90.0 
     ปานกลาง 20   8.3 
     สูง  3   1.3 
     สูงมาก  1   0.4 
     สูงอนัตราย  0   0.0 
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ตารางที่ 4.5   จ  านวนและร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในระดบัปานกลางถึงสูง  

 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n = 24) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 11 45.8 
     หญิง 13 54.2 
การศึกษา   
    ≤ ประถม 22 91.7 
      > ประถม 2 8.3 
ความถ่ีในการเขา้รับบริการทางการแพทย ์ในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมา 
      <  5 คร้ัง / ปี    7 29.2 
    ≥  5 คร้ัง / ปี       17 70.8 
เคยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง  
     ไม่เคย 11 45.8 
      เคย 13 54.2 
ประวติัเคยมีคนในครอบครัว (ญาติสายตรง) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง  
     ไม่มี 17 70.8 
      มี 7 29.2 
ประวติัภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว (TIA)  ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 
     ไม่มี 18 75.0 
     มี 6 25.0 
 

ส่วนที ่ 3  ความรู้เกีย่วกบัปัจจัยเส่ียงโรคหลอดเลอืดสมอง 
 

กลุ่มตวัอย่างตอบค าถามในแบบวดัความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง โดยได้
คะแนนความรู้เฉล่ียเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองเท่ากบั  7.75 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 3.65) จากคะแนนเตม็ 12 ขอ้ หรือคิดเป็นคะแนนร้อยละ 64.58   

 

ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง         Mean ±  SD     เท่ากบั     7.75 ±  3.65 
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เม่ือวิเคราะห์ความรู้รายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอบค าถามถูกตอ้งมากกวา่ร้อยละ 50 จ  านวน 9
ข้อ ใน 12 ข้อ และตอบถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 จ านวน 3 ข้อ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับการด่ืมด่ืม
แอลกอฮอล์เล็กนอ้ยความเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหวัใจเตน้ผดิปกติเพิ่มความเส่ียง
ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคกล้ามเน้ือหัวใจตาย เป็นปัจจยั
เส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีสัดส่วนการตอบถูกตอ้งรายขอ้ ร้อยละ 32 - 83 (ตารางท่ี 4.6) 
 

ตารางที ่4.6  ร้อยละของคะแนนการตอบถูก จ าแนกตามรายขอ้ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโรคหลอด 
      เลือดสมอง  (n = 239) 

 

ปัจจัยเส่ียง ร้อยละของคะแนนการตอบถูก 
1. โรคความดนัโลหิตสูง                                                    
เป็นปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง 

83 

2. การออกก าลงักาย ช่วยลดปัจจยัเส่ียง                               
โรคหลอดเลือดสมอง 

82    
 

3. น ้าหนกัเกิน / อว้นเป็นปัจจยัเส่ียง                               
โรคหลอดเลือดสมอง 

81 

4. โรคเบาหวานเพิ่มความเส่ียง                                              
ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

81   
 

5. ภาวะไขมนัในเลือดสูง                                                    
เป็นปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง 

77    
 

6. ความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
เพิ่มข้ึนตามอาย ุ           

67 
 

7. ผูท่ี้เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาแลว้ 
จะไม่เป็นซ ้ าอีก 

62 
 

8. ถา้พอ่แม่ เป็นโรคหลอดเลือดสมอง                                                                               
ลูกจะมีโอกาสเป็นดว้ย 

59 

9. การสูบบุหร่ีเพิ่มความเส่ียง                                               
ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

56 

10. โรคหลอดเลือดหวัใจและโรคกลา้มเน้ือ                          
หวัใจตาย เป็นปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง 

49 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ปัจจัยเส่ียง ร้อยละของคะแนนการตอบถูก 
11. ภาวะหวัใจเตน้ผดิปกติเพิ่มความเส่ียง                             
ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

44 

12. การด่ืมแอลกอฮอลเ์ล็กนอ้ยเพิ่มความเส่ียง                        
ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

32 

 

ส่วนที ่4  ความรู้เกีย่วกบัอาการเตือนโรคหลอดเลอืดสมอง 
 

กลุ่มตวัอย่างตอบค าถามในแบบวดัความรู้เก่ียวกบัอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง โดยได้
คะแนนความรู้เฉล่ียเก่ียวกบัอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองเท่ากบั 4.14 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 2.21) จากคะแนนเตม็ 10 ขอ้ หรือคิดเป็นคะแนนร้อยละ 41.40   

 

ความรู้เก่ียวกบัอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง         Mean ±  SD     เท่ากบั     4.14  ±  2.21 
 

เม่ือวเิคราะห์ความรู้รายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอบค าถามถูกตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ50 จ านวนมาก
ถึง 7 ใน 10 ขอ้ และตอบค าถามถูกตอ้งมากกวา่ร้อยละ50 จ านวน 3 ขอ้ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความสับสน
ระหวา่งอาการเตือนท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใดกบัอาการท่ีเกิดข้ึนแบบเร้ือรัง โดยมีสัดส่วนการตอบถูกตอ้ง
รายขอ้ ร้อยละ 8 - 78 (ตารางท่ี 4.7) 
 

ตารางที ่4.7  ร้อยละของคะแนนการตอบถูก จ าแนกตามรายขอ้ความรู้เก่ียวกบัอาการเตือนโรคหลอด 
      เลือดสมอง  (n = 239) 

 

อาการเตือน ร้อยละของคะแนนการตอบถูก 
1. อาการชาหรืออ่อนแรงของ “กลา้มเน้ือใบหนา้ หรือมุม
ปากตก” ขา้งใดขา้งหน่ึงอยา่งทนัทีทนัใด                                
 

78                           

2. การสับสน พดูล าบาก พดูไม่ชดั                                 
หรือพูดไม่รู้เร่ืองอยา่งทนัทีทนัใด 
 

72                            

3. อาการชาหรืออ่อนแรงของกลา้มเน้ือ  “แขน/ขา”                         
ขา้งใดขา้งหน่ึงอยา่งทนัทีทนัใด 

54                            
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

อาการเตือน ร้อยละของคะแนนการตอบถูก 
4. การเดินเซ เดินล าบาก หรือสูญเสีย                            
ความสามารถในการทรงตวัตวัอยา่งทนัทีทนัใด  
และอาการหายเป็นปกติภายใน 24 ชัว่โมง 
 

50                             

5. อาการมอง เห็นภาพซอ้น   1 หรือ 2 ขา้งอยา่งทนัทีทนัใด                          
 

46 
6. อาการปวดศีรษะอยา่งรุนแรง โดยไม่ทราบสาเหตุ                                
อยา่งทนัทีทนัใด และอาการหายเป็นปกติภายใน 24 ชัว่โมง               

38                               

7. อาการปวดศีรษะเร้ือรังค่อยเป็นค่อยไป                    31                               
8. อาการมองไม่ชดั ตามวัเร้ือรัง  
ค่อยเป็นค่อยไป 1 หรือ 2 ขา้ง                              
 

26                             

9. การเดินเซ เดินล าบาก หรือสูญเสีย                             
ความสามารถในการทรงตวั อยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
 

10                             

10. อาการชาหรืออ่อนแรงของกลา้มเน้ือ ‘แขน/ขา”                                                
ทั้งสองขา้งอยา่งต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป 

 8              
               

 

ส่วนที่  5  การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย
โรคเร้ือรังทีม่ีความเส่ียงต่างกนั  
 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า มีคะแนนความรู้เฉล่ียเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง
และอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองเท่ากบั  7.63 และ 4.09 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ
เส่ียงระดบัปานกลางถึงสูง มีคะแนนความรู้เฉล่ียเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและอาการเตือนโรคหลอดเลือด
สมองเท่ากบั 8.91 และ 4.57 ตามล าดบั โดยผลการทดสอบดว้ยสถิติ Independent T- test พบวา่ทั้งกลุ่มท่ี
มีความเส่ียงระดบัต ่าและกลุ่มท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลางถึงสูง มีคะแนนความรู้เฉล่ียเก่ียวกบัปัจจยั
เส่ียงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 
4.8) 
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ตารางที ่4.8 จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและอาการ 
      เตือนโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเส่ียงต่างกนั  

 

ระดบัความเส่ียง           
 

จ านวน  
(n= 239) 

 

 คะแนนเฉล่ีย
ความรู้ปัจจยัเส่ียง 

Mean ± SD 

T- test 
p –value 

คะแนนเฉล่ีย 
ความรู้อาการเตือน 

Mean ± SD 

T- test 
p –value 

 
   เส่ียงต ่า   
   เส่ียงปานกลางถึงสูง  

215 
  24 

7.63 ± 3.68 
8.91 ± 3.15 

0.109 4.09 ± 2.22 
4.57 ± 2.15 

0.331 
 

 
ส่วนที ่6  การวเิคราะห์ข้อมูลอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาน้ี ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้สถิติ Independent T- test และ Chi-
Square เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กับความเส่ียง และความรู้ปัจจยัเส่ียงและ
อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ดงัแสดงในตาราง ท่ี 9 - 10 

การทดสอบระหวา่งภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว (TIA) กบัความเส่ียง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคย
มีภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว มีความเส่ียงระดบัปานกลางถึงสูงเพียงแค่ 6 คน ส่วนท่ีเหลือมีความ
เส่ียงระดบัต ่าถึงจ านวน 61 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว มีความเส่ียง
ระดบัปานกลางถึงสูงจ านวน 18 คน และมีความเส่ียงระดบัต ่าจ  านวน 154 คน โดยผลการทดสอบดว้ย
สถิติ Chi-Square พบวา่ทั้งกลุ่มท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่าและกลุ่มท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลางถึงสูง มี
ภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 4.9) 

จากการทดสอบเพิ่มเติมโดยใช้สถิติ Independent T- test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัอ่ืนๆ กบัความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p - value < 0.05) ของความรู้เก่ียวกบั
ปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง มีอยู ่4 ปัจจยั ดงัน้ี อายุนอ้ยกวา่ 50 ปี การศึกษาสูงกวา่ระดบัประถม 
เคยไดรั้บความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และเคยมีอาการภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราวมาก่อน 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p - value < 
0.05)  ของความรู้เก่ียวกับอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง มีอยู่ 3 ปัจจยั ดังน้ี การศึกษาสูงกว่า
ระดบัประถม เคยไดรั้บความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และเคยมีอาการภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราวมา
ก่อน (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางที ่4.9   จ  านวน และร้อยละของภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว (TIA) ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความ 
                      เส่ียงต่างกนั             

 

ภาวะสมองขาดเลอืดช่ัวคราว 
 

ระดบัเส่ียง 
ปานกลางถึงสูง 

ระดบัเส่ียงต า่ จ านวน(ร้อยละ) 
(n= 239) 

𝒙𝟐 - test 
p –value 

   เคยมี      6 61 67 (28.0) 0.480 
  ไม่เคยมี 
 

18  
  

154 172(72.0)    
 

 

 

ตารางที ่4.10  จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนกบัคะแนน 
         ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง  

 

 จ านวน
(n= 239) 

 

คะแนนเฉลีย่ 
ความรู้ปัจจยัเส่ียง 

Mean ± SD 

T- test 
p –value 

คะแนนเฉลีย่ 
ความรู้อาการเตอืน 

Mean ± SD 

T- test 
p –value 

 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
 71 
168 

 
 8.10 ± 3.57 
7.61 ± 3.68 

 
0.342 

 
4.03 ± 2.18 
4.18 ± 2.23 

 
0.618             

 
อาย ุ
     <  50     
     ≥ 50       
       

 
 

 18 
221 

 

 
 

9.50 ± 1.58 
7.61 ± 3.73 

 
 

<0.001* 

 
 

4.72 ± 1.74 
4.09 ± 2.24 

 
 

0.244 
 
 

การศึกษา 
    ≤  ประถม 
     >  ประถม 

 
217 
 22 

 
7.55 ± 3.74 
9.77 ± 1.48 

 
<0.001* 

 
4.02 ± 2.23 
5.32 ± 1.55 

 
0.001* 

 
การไดรั้บความรู้ 
โรคหลอดเลือดสมอง 
     ไม่เคย 
      เคย 

 
 

125 
114 

 
 

6.37 ± 4.11 
9.27 ± 2.24 

 
 

<0.001* 

 
 

3.34 ± 2.36 
5.01 ± 1.64 

 
 

<0.001* 
 

จ านวนปีท่ีเป็น 
โรคประจ าตวั 
     ≤ 10  ปี 
       > 10  ปี 

 
 

178 
  61 

 

 
 

7.74 ± 3.71 
7.79 ± 3.49 

 
 

0.933 

 
 

4.19 ± 2.22 
4.00 ± 2.20 

 
 

0.573 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

 จ านวน
(n= 239) 

 

คะแนนเฉลีย่ 
ความรู้ปัจจยัเส่ียง 

Mean ± SD 

T- test 
p –value 

คะแนนเฉลีย่ 
ความรู้อาการเตอืน 

Mean ± SD 

T- test 
p –value 

 
ประวติัครอบครัวเป็น
โรคหลอดเลือดสมอง    
       ไม่มี 
        มี 

 
 

196 
 43 

 
 

7.63 ± 3.79 
8.33 ± 2.86 

 
 

0.178 

 
 

4.05 ± 2.24 
4.53 ± 2.03 

 
 

0.194 

ประวติัเคยเป็น TIA 
       ไม่เคย 
        เคย 

 
172 
  67 

 
7.44 ± 3.87 
8.57 ± 2.87 

 
0.015* 

 

 
3.88 ± 2.32 
4.79 ± 1.74 

 
0.001* 

 

* ระดบันยัส าคญั α = 0.05 
 
 


