
ของอ ำเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลำ

ช่ือเร่ือง : ปัจจัยท ำนำยกำรรับรู้ควำมเส่ียงต่อกำรเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบำหวำน 
ควำมดนัโลหิตสูง ของอ ำเภอควนเนียง จังหวดัสงขลำ

นำงดนิตำ  ชัยภทัรธนกลุ พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมแิละองค์รวม 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย
เพื่อศึกษาปัจจยัท านายการรับรู้ความเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงของอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ 
ความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง ความเช่ือ/ทศันคติเก่ียวกบัโรคหลอดเลือด
สมองและการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ความรุนแรงต่อการเป็นโรค
หลอดเลือดสมอง การรับรู้ประโยชนข์องการส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้
อุปสรรคการส่งเสริมสุขภาพ

กรอบแนวคดิ

ระเบียบวธีิวจิัย
เป็นการวจิยัหาความสมัพนัธ์เชิงท านาย (Correlational Predict Design)

ประชำกร 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ของอ าเภอควนเนียง จงัหวดั
สงขลา ท่ีผา่นการคดักรองความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีความความเส่ียง 
ปานกลาง สูง สูงมาก และ สูงอนัตราย จ านวนทั้งส้ิน 272 คน

กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั ไดแ้ก่ ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ของอ าเภอ
ควนเนียง จงัหวดัสงขลา ท่ีผา่นการคดักรองความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองท่ีมี
ความความเส่ียง ปานกลาง สูง สูงมาก และ สูงอนัตราย จ านวนทั้งส้ิน 92 คน

ค ำนวณกลุ่มตัวอย่ำง  โดยใชโ้ปรแกรม G* Power ใช้ Test family เลือก F-test,
Statistical test เลือก Linear multiple regression: fix model, R2 deviation from 
zero  ก าหนดค่าอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size) = 0.15 ค่าความคลาดเคล่ือน 
(Alpha) = .05 และค่า Power = .80 ตวัแปรอิสระ (Number of predictors) 5 ตวัแปร

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัพฒันาจากแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ของสุภา  เกตุ
สถิต  (2554)

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล
ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มูลโดย ผูว้จิยัประสานกบัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและศูนยสุ์ขภาพชุมชนอ าเภอควนเนียงในการเกบ็ขอ้มูล ทั้งน้ี
ภายหลงักลุ่มตวัอยา่งส่งแบบสอบถามคืน ผูว้จิยัท าการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทั้งหมด จ านวน 92 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล
1.วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด
2.วเิคราะห์ปัจจยัท านายการรับรู้ความเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงของอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา โดยสถิติ
การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบทีละขั้นตอน 
(Stepwise) ก าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

บทน ำ
องคก์ารอนามยัโลกเปิดเผยวา่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอนัดบั ๑ ของคนทัว่โลก โดยมีผูเ้สียชีวติจากโรคหวัใจและหลอด

เลือดประมาณ ๑๗.๗ ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของอตัราการตายทัว่โลก ประเทศไทยคาดวา่มีผูป่้วยรายใหม่ในแต่ละปี ๑๕๐,๐๐๐ ราย จากขอ้มูล (HDC 2560, 
2561, 2562) พบวา่มีผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง รายใหม่ 216,122 ราย,  248,372 ราย 267,867ราย ตามล าดบั

ผลกำรวจิัย
ปัจจยัท านายการรับรู้ความเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผูป่้วย
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงของอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา
คร้ังน้ี พบวา่วา่ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพมากสุด 
รองลงมาคือปัจจยัการรับรู้ความรุนแรงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ
การรับรู้อุปสรรคการส่งเสริมสุขภาพนอ้ยสุด สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการรับรู้ความเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผูป่้วยเบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูงของอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลาไดถึ้งร้อยละ 39.90 
(adj.R2 = .378, p= <.001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001

ตำรำงที่ 1 ผลกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัท ำนำยกำรรับรู้ควำมเส่ียง
ต่อกำรเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยท ำนำย B SE Beta t p-value

ค่ำคงที่ .457 .303 1.509
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรส่งเสริมสุขภำพ .563 .101 .471 5.596 <.001

กำรรับรู้ควำมรุนแรงต่อกำรเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง 

กำรรับรู้อุปสรรคกำรส่งเสริมสุขภำพ
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R = .631    R2 = .399   adj.R2 = .378   df = 3,88   F = 19.451***  SE.est = .34197 p – value = <.001

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจิัยไปใช้
1.โรงพยาบาลควนเนียง ควรจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบรายบุคคล 
2. ส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรน าปัจจยัท านายการรับรู้ความเส่ียง 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และปัจจยัสมรรถนะรายบุคคลมาสร้างเป็น
โปรแกรมและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพกบัความ
เส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองของ


