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ปจจุบันสถานการณประชากรที่ กําลังไดรับความสนใจในสังคมโลกปจจุบันคือ 

โครงสรางของประชากรที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเขาสู "สังคมผูสูงอายุ" 

(Aging Society) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรเขาสูการเปนประชากร

สูงวัยนี้ ไดเริ่มขึ้นในประเทศไทยตั้งแตปลายทศวรรษที่ผานมาและ จะเปนประเด็นทาทาย

ย่ิงในศตวรรษที่ 21 การมีจํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว

หมายความวาประเทศไทยมีระยะเวลาคอนขางนอยในการเตรียมรองรับการใหการดูแล

ประชากรสูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้นใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พ้ืนที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3  มีจํานวนการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองเปน

อันดับสามรองจากกรุงเทพมหานคร พบวา จํานวนการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึน คือในป 2557, 2558 และ 2559 มีอัตราการปวย 3,100 , 3,100 และ 

3,099 คน ตามลําดับ จะเห็นไดวา อัตราการปวยเปนโรคหลอดเลือดสมองมีการเพ่ิมขึ้น 

และพบจํานวนปวยตายดวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมเสี่ยงเขารับการรักษามีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นในแตละป คือ ป 2557 2558 และ 2559 มีจํานวน 298 389 และ 757 ราย 

ตามลําดับ พบวา มีจํานวนที่ปวยตายดวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นมาก (Bureau of 

Disease Not Communicable, Department of Disease Control, Ministry of 

Public Health,  2016) ถึงแมวา ปจจุบันจะมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตร แตใน

ปจจุบันพบวา ยังขาดรูปแบบการปองกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ และยังไมชัดเจนทําใหกระบวนการดูแลปองกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง

ในกลุมเสี่ยง ยังไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร

ผูวิจัยเห็นความสําคัญและจําเปนเปนอยางย่ิงที่ตองทําการวิจัยจากสภาวะปญหาที่

นําเสนอขางตน จึงทําการวิจัยการพัฒนาชุมชนตนแบบความรอบรู ปองกัน ควบคุมโรค

หลอดเลือดสมองในเขตเมือง ซ่ึงนอกจากจะชวยปองกันและลดปญหาตางๆดังไดกลาวมา

ขางตนแลวยังจะชวยลดคาใชจายในการดแูลสขุภาพของผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองได

อยางมีประสิทธิภาพ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ระยะที่ 1 ระยะวินิจฉัยปญหาและความตองการการพัฒนาชุมชนตนแบบความรอบรู 

ปองกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในเขตเมือง 

1. ความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง พบวาอยูในระดับปานกลาง (X =3.35, S.D.=0.46) 

2. การรับรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง เก่ียวกับการรับรูโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง พบวากลุมตวัอยางมีคะแนนการรับรูภาพรวมการรบัรูตอโรคหลอดเลอืดสมอง พบวา

อยูในระดับปานกลาง ( X=3.51, S.D.=0.46) 

3. พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลสขุภาพตนเอง จากการสํารวจขอมูลการปฏิบัติตวั

ของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของการปฏิบัติตัวของพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองของ

กลุมตัวอยาง พบวาอยูในระดับปานกลาง (X =3.01,S.D.=0.46) 

4. ความรอบรูเก่ียวกับโรคหลอดเลอืดสมอง เก่ียวกับความรอบรูโรคหลอดเลอืดสมอง 

พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนการความรอบรู ภาพรวมความรอบรูตอโรคหลอดเลอืดสมอง พบวา 

อยูในระดับปานกลาง (X =3.45,S.D.=0.46)  

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาและทดลองใชแผนกิจกรรมการพัฒนาความรอบรูปองกันควบคุมโรค             

หลอดเลือดสมองสําหรับกลุมเสี่ยงโดยชุมชน

1. คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ในกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญงิ รอยละ 62.5 มีอาชีพสวนใหญเปนขาราชการบํานาญ รอยละ 37.5 มีสถานภาพ

สมรสสวนใหญเปนสมรส               รอยละ 65 พฤติกรรมการสูบบุหรี่สวนใหญ “ไมสูบ” รอย

ละ 75 พฤติกรรมการดื่มสุรา พบวา ดื่มและไมดื่ม เทากันรอยละ 50.0

2. ผลการเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลอืดสมองของกลุมตัวอยางระหวางกอน

และหลัง รวมกิจกรรม พบวา ดานความรูในการปฏิบตัิเพ่ือปองกันโรคหลอดเลอืดสมอง กอนและ

หลังการทดลองใช แผนกิจกรรม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ (p<0.05)

3. ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรอบรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ภาพรวม

ความรอบรูเก่ียวกับโรคหลอดเลอืดสมอง กอนและหลังการทดลองใชแผนกิจกรรม พบวา มี

ความแตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ (p<0.05)

ระยะที่ 3 ระยะประเมินผลและปรบัปรงุรูปแบบฯ ที่ผานการทดลองและปรับปรุงแกไขให

สมบูรณย่ิงขึ้น 

ผูวิจัยและกลุมสมาชิกภาคีเครือขายสุขภาพทีไ่ดรวมกันพิจารณาปรับปรุงชุมชนตนแบบที่

พัฒนาขึ้นและแผนกิจกรรมผานการทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลอืด

สมองแลว โดยพิจารณาตั้งแตขั้นการดาํเนนิการในระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 2 ที่นําแผนกิจกรรมที่

สรางขึ้นโดยความรวมมือของกลุมไปทดลองใช กลุมไดอภิปรายผลทีเ่กิดขึ้นจากการทดลองใช

แผนกิจกรรม รวมทั้งขอเสนอแนะของสมาชิกเพ่ือปรบัปรุงกิจกรรมทุกกิจกรรม ตั้งแตระยะที่ 1

จนสิ้นสุดระยะที ่2 เพ่ือใหสมบูรณย่ิงขึ้น และพิจารณาแนวทางเพ่ือการดําเนนิการตอเนื่องใน

ชุมชนตอไป

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยที่พบวา ความรู การรับรู พฤติกรรมการปฏิบัติดานการดูแลสุขภาพ และความ

รอบรูของกลุมทดลองดีขึ้นกวากอนการทดลองใชแผนกิจกรรม นาจะมาจากกิจกรรมการเรียนรูที่

จัดใหในชวง 9 สัปดาหตามแผนกิจกรรมฯที่สรางข้ึน ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเนนสาเหตุ

อาการ ความรุนแรง ปจจัยเสี่ยงและผลสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื้อหาเหลานี้นาจะ

ชวยพัฒนาการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในกลุมตัวอยาง และการรับรูความ

รุนแรงนี้จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือปองกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health Belief Model) ที่

พัฒนาโดย Rosenstock ซ่ึงกลาววาปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลคือการ

รับรูหรือความเชื่อของบุคคล (Rosenstock, 1974)

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยางหลังจากการ

ทดลองใชแผนกิจกรรมเพ่ือการปองกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง หลังจากทดลองใชแผน

กิจกรรม พบวา คาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติการดูแลสุขภาพในภาพรวมซ่ึงเก่ียวกับการ

รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพในดานอื่นๆ “สูง”กวากอนทดลองใช

แผนกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และในทุกพฤติกรรมรายดานทั้ง 3 ดาน คือ

ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพในดานอื่นๆ ผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ นิภาพรรณ อธิคมานนท (2554) ซ่ึงศึกษาผลของโปรแกรม

สงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยประยุกตทฤษฏีการรับรูความสามารถแหงตน (Self - efficacy) ซ่ึงพบวา กลุมเสี่ยงกลุม

ทดลองมีการรับรูเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสูงกวากอนการทดลองสูงกวา

กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

พฤติกรรมการปฏิบัติดานการรับประทานอาหาร สูงขึ้นกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญ               

ทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงในการควบคุมปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงของโรคหลอด

เลือดสมองนั้น การรับประทานอาหารจําพวก ผัก ผลไม ถือวาเปนวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตอ

การการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ เชนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้ง โรคหลอด

เลือดสมองดวย นพ.สันต ใจยอดศิลป ไดแนะนําวาการปรับวิถีชีวิตอยางสิ้นเชิง (Total 

Lifestyle Modification) 

อภิปรายผล

ขอบเขตการวิจัย

การพัฒนาชุมชนตนแบบความรอบรูปองกันควบคุมโรคหลอดเลอืดสมองในเขตสขุภาพท่ี 3

Develop a prototype community health literacy and prevention and control of 

stroke in regional heath 3 office

เพ่ือพัฒนาชุมชนตนแบบความรอบรู ปองกัน ควบคุมโรคหลอดเลอืดสมองในเขตเมือง 

ของเขตสุขภาพที่ 3

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. การทดลองใชแผนกิจกรรมทีส่รางขึ้นควรประยุกตการวิจัยแบบ quasi-experimental 

research เพ่ือใหไดขอสรุปที่ชัดเจนย่ิงขึ้น

2. ระยะเวลาในการทดลองใชแผนกิจกรรมควรมากวานีเ้พ่ือจะไดตดิตามความคงอยูของ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

3. ควรมีการวิจัยที่ประยุกตใชหลักทฤษฏีดานความรอบรูดานสขุภาพในชุมชนเพ่ือปองกัน

ควบคุมโรคหลอดเลอืดสมองในกลุมเสี่ยง หรือโรคเรื้อรงัอื่นๆในกลุมเสีย่งโรคหลอดเลือดสมอง

ขอเสนอแนะ 

x

1.  ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงเนนพัฒนาชุมชนตนแบบความรอบรู ปองกัน ควบคุม

โรคหลอดเลอืดสมองในเขตสขุภาพที่ 3 กลุมเสี่ยง โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา 

(Research and Development) ในขั้นตอนการพัฒนาใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 

( Participatory Action  Research) และทดลองใชรูปแบบทีส่รางขึ้นโดยภาคีเครือขาย

สุขภาพโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการกอนการปรับปรุงและนาํไปใชจรงิ 

2. ขอบเขตดานพ้ืนที ่ สําหรับการวิจัยครั้งนีศ้ึกษาและพัฒนาพ้ืนทีชุ่มชน ในเขตเมือง ของ

เขตสุขภาพที่ 3

3. ขอบเขตดานเวลา กรอบเวลาในการวจิัยครัง้นีจ้ําแนกออกเปนสามชวง 

4. ขอบเขตประชากรและกลุมตวัอยาง การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน 

ในเขตเมือง ของเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีกลุมประชากรประกอบดวยผูนาํชุมชน ครู พระสงฆ 

อาสาสมัครสาธารณสขุ กลุมเสี่ยง และกลุมตัวอยางในการทดลองรูปแบบความรอบรู ปองกัน 

ควบคุมโรคหลอดเลอืดสมองเปนประชาชนที่มีความเสีย่งโรคหลอดเลือดสมอง
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