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อรวิลาสินี สจ๊วต : ประสิทธิผลของโปรแกรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโดยวัดเป็นศูนย์กลาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและ
ส่งเสริ มการปฏิบัติต่ อภาวะเร่งด่วนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน สาหรับ พุทธศาสนิกชน
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย. (EFFECTIVENESS OF A TEMPLE-BASED STROKE EDUCATION
PROGRAM FOR RISK REDUCTION AND PROMOTING APPROPRIATE EMERGENCY RESPONSE
AFTER ACUTE STROKE AMONG BUDDHIST ELDERLY IN UTTARADIT PROVINCE THAILAND)
อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร. เขมิกา ยามะรัต, อ. ที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ์ร่วม : ศ.ดร. คาร์ล เจ. นีเซอร์,
รศ. สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ,์ 290 หน้า.
ความเป็นมา: ในทางคริสต์ศาสนา โบสถ์เป็นศูนย์กลางที่สาคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทีช่ ่วยลดปัจจัย
เสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง แต่อย่างไรก็ตาม ในทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พบว่า มีการศึกษาวิจัยใด ศึกษา
เกี่ยวกับการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางมาก่อน
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโดยวัดเป็นศูนย์กลาง สาหรับพุทธศาสนิกชนผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับ 1) การเพิ่มความรู้ ความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
2) การลดลงของความดันโลหิต คลอเรสเตอรอลในเลือด นาตาลสะสมในเลือด และดัชนีมวลกาย และ 3) การเพิ่มความตระหนักในการปฏิบัติต่อ
ภาวะเร่งด่วนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันขึน
วิธีการศึกษา: การวิจัยนีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมฯ มาจากอาเภอลับแล และ 2) กลุ่มผูไ้ ม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ จากอาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีขันตอน ทังสองกลุ่มประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ จานวนกลุ่มละ 73 คน
ที่มีอายุตังแต่ 60 ปีขึนไป ทังหญิงและชาย เกณฑ์คัดเข้าคือ มักไปร่วมกิจกรรมในวันพระที่วัดอย่างน้อยเดือนละครัง และต้องมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดสมองอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง เบาหวาน หรือ โรคอ้วน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในระยะก่อนเริ่มโปรแกรมฯ และหลังจากเริ่มโปรแกรมฯ ไปแล้ว 6 เดือน เนือหาของโปรแกรมฯ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยเสี่ยงและ
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง และ 2) การปฏิบัติต่อภาวะเร่งด่วนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเฉียบพลันขึน วิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่วัด คือ คณะกรรมการวัดอาเภอลับแลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยวิทยากรเหล่านี
ได้รับการฝึกอบรมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง
หลังจากนันวิทยากรเหล่านีเป็นผู้เผยแพร่ความรู้โรคหลอดเลือดสมองให้แก่
ผู้สูงอายุที่วัดต่อไป
ผลการศึกษา: พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของความรู้ ความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดสมอง ระหว่างกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมฯ และกลุ่มผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยพบว่าพฤติกรรมเช่น การบริโภคเกลือ,ไขมันและ
นาตาล การบริโภคผักหรืออาหารที่มีกากใย และการออกกาลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย ของกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีการปรับเปลี่ยน
ไปในทางที่ดีขึนมากกว่ากลุ่มผู้ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ (P value = < .001, < .001, < .001, < .05 และ < .05 ตามลาดับ) นอกจากนี ระดับของ
ความดันโลหิตซีสโตลิค ไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด นาตาลสะสมในเลือด และ ดัชนีมวลกาย ของกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีระดับที่ลดลง
ต่ากว่ากลุ่มผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ (P < .05) ยิ่งไปกว่านัน ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อภาวะเร่งด่วนอย่างเหมาะสมเมื่อ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีระดับเพิม่ ขึนสูงกว่ากลุ่มผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ (P < .001)
สรุปและอภิปรายผล: การนาโปรแกรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโดยวัดเป็นศูนย์กลางไปทดลองใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในทางคลินิก อีกทังยังเพิ่มความรู้ ความตระหนัก
และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุไทย อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี โปรแกรม
ให้ความรู้ฯ
ยั ง ช่วยเพิ่มความรู้ และความตระหนั กเกี่ยวกั บ การปฏิ บัติต่อภาวะเร่ง ด่วนเมื่อเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้อย่าง
เหมาะสมอีกด้วย
นโยบาย:
ผู้จัดการด้านสุขภาพควรพิจารณานาโปรแกรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโดยวัดเป็นศูนย์กลางไปปรับใช้เป็นโปรแกรมการดูแล
พุทธศาสนิกชนผู้สูงอายุที่นิยมไปวัดและมีโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
เบาหวาน และโรคอ้วน เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต ทังนี โปรแกรมให้ความรูฯ้ นัน ควรรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อภาวะเร่งด่วนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันขึนอีกด้วย.
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Background: In Christianity, the church-based was the one key element for stroke education
which may help to reduce stroke risk. However, within a Buddhist setting, being the major religion
among the Thai population, no study of religious based stroke education has previously been
undertaken.
Objectives: To determine the effectiveness of a temple-based stroke education program (T-SEP)
among the Thai Buddhist elderly in Uttaradit province in 1) improving knowledge, awareness and
health behavioral changes on stroke risk reduction; 2) reducing blood pressure, serum total cholesterol,
glycated hemoglobin and body mass index, and 3) improving knowledge and awareness of appropriate
emergency response after acute
Methods: A quasi-experimental design was adopted. The study comprised of: 1) the intervention group
(Lablae district) and 2) the control group (Tron district) from Uttaradit province. Both groups were
consisted of the representatives of the respective districts totaling 73 persons aged 60 years and above,
both male and female. The eligibility requirements for inclusion were usually engaged in temple
attendance at least once a month and had at least one factor of stroke risk such as high blood pressure,
high cholesterol, diabetes or obesity. Quantitative and qualitative data were obtained at baseline and six
months after the intervention. Temple-based stroke education program (T-SEP) consisted of the
knowledge on: 1) stroke risk and the method of modifying behaviors for risk reduction, and 2)
appropriate emergency response after acute stroke. Representative members of the temple committee in
the intervention group were trained to be program educators from the stroke experts after which they
attended at the temples to promote stroke education for the elderly.
Results: Statistically significant differences on knowledge, awareness and behavioral changes of stroke
risk reduction were found between intervention and control group. The behaviors on stroke risk such as
salt intake, fat intake, sugar intake, vegetables or fiber intake and exercise/ physical activity among
participants of the intervention group were found to have improved more than that compared to the
control group (P value = < .001, < .001, < .001, < .05 and < .05 respectively). In addition, systolic
blood pressure, serum total cholesterol, glycated hemoglobin and body mass index in the intervention
group were found to be lower than that of the control group (P < .05). Moreover, the awareness of
appropriate emergency response after acute stroke among participants of the intervention group were
found to be higher than compared to the control group (P < .001).
Conclusion and discussion: Temple-based stroke education program (T-SEP) conducted over a six
month period had a sustained effect in significant clinical reduction in the risk of stroke and improved
knowledge, awareness and health behavior changes of stroke risk among the Thai Buddhist elderly in
Lablae district, Uttaradit province. Moreover, the T-SEP intervention was found to help in increasing
awareness of appropriate emergency response after acute stroke.
Policy: Health providers should consider including an advocacy T-SEP for adapting regular Buddhist
elderly temple practice in the protocols for stroke risk patients such as high blood pressure, high
cholesterol, diabetes and obesity for future stroke risk reduction and it should include the knowledge of
appropriate activation of emergency response after acute stroke among Buddhist elderly.
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