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กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลควนเนียง 
 
บทน ำ 

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตาย
อันดับ 1 ของคนทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 17.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
31 ของอัตราการตายทั่วโลก  ประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปี 150,000 ราย จากข้อมูล (HDC 
2560, 2561, 2562) พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รายใหม่ 216,122 ราย,  248,372 ราย 267,867ราย 
ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปัจจัยท านายการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน     
ความดันโลหิตสูงของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ความเชื่อ/
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ความรุนแรงต่อการเป็น
โรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้อุปสรรคการส่งเสริมสุขภาพ 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงท านาย (Correlational Predict Design) 

ประชำกร  
ประชากร ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านการคัด

กรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่มีความความเสี่ยง ปานกลาง สูง สูงมาก และ สูงอันตราย จ านวนทั้งสิ้น 
272 คน 

 

การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

- ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง  

- ความเชื่อ/ทัศนคติเก่ียวกับโรคหลอดเลือด 
สมองและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  
- การรับรู้ความรุนแรงต่อการเป็นโรคหลอด 

เลือดสมอง  

- การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสรมิสุขภาพ 



กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา    
ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่มีความความเสี่ยง ปานกลาง สูง สูงมาก และ สูงอันตราย  
จ านวนทั้งสิ้น 92 คน 

ค ำนวณกลุ่มตัวอย่ำง  โดยใช้โปรแกรม G* Power ใช้ Test family เลือก F-test, Statistical test เลือก 
Linear multiple regression: fix model, R2  deviation from zero  ก าหนดค่ าอิทธิพลขนาดกลาง 
(Effect size) = 0.15 ค่าความคลาดเคลื่อน (Alpha) = .05 และค่า Power = .80 ตัวแปรอิสระ (Number 
of predictors) 5 ตัวแปร 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ของสุภา  เกตุสถิต  (2554) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดย ผู้วิจัยประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์

สุขภาพชุมชนอ าเภอควนเนียงในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ภายหลังกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนทั้งหมด จ านวน 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
2.วิเคราะห์ปัจจัยท านายการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
แบบทีละข้ันตอน (Stepwise) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยท ำนำยกำรรับรู้ควำมเสี่ยง 

ต่อกำรเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
ปัจจัยท านาย B SE Beta t p-value 

ค่าคงที่ .457 .303  1.509  
การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพ .563 .101 .471 5.596 <.001 
การรับรู้ความรุนแรงต่อการเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง  
การรับรู้อุปสรรคการส่งเสริมสุขภาพ 
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R = .631    R2 = .399   adj.R2 = .378   df = 3,88   F = 19.451***   SE.est   = .34197  p – value = <.05 
 

 
 



ผลกำรวิจัย 
ปัจจัยท านายการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริม
สุขภาพมากสุด รองลงมาคือปัจจัยการรับรู้ความรุนแรงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และการรับรู้อุปสรรค
การส่งเสริมสุขภาพน้อยสุด สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาได้ถึงร้อยละ 39.90 (adj.R2     
= .378, p= <.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1.โรงพยาบาลควนเนียง ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบรายบุคคล  
2. ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปควรน าปัจจัยท านายการรับรู้ความเสี่ยง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ปัจจัยสมรรถนะรายบุคคลมาสร้างเป็นโปรแกรมและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพกับความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองของ 
 


