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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ์ดแผ่นสื่อสารเตือนภัย (Warning Signs
Card) ต่อความรู้สญ
ั ญาณเตือนโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันและการจัดการของผู้ป่วยและญาติ
เมื่อเกิดอาการของกลุ่มเสี่ยงในต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยจากคลินิกโรค
เรื้อรังในศูนย์สขุ ภาพชุมชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2561 จ�ำนวนทัง้ หมด 30 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ป่วย
ที่มคี วามเสี่ยงของ CV Risk Score ระดับ 4 และ 5 จ�ำนวนกลุ่มละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัด
ประสิทธิผลของเครื่องมือและกระบวนการของ Warning Signs Card แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ (1) ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และ (2) แบบประเมินความสามารถด้ านการรับรู้และการปฏิบตั เิ มื่อมีอาการของโรค วิเคราะห์ผลการวิจัยด้ วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนความรู้สญ
ั ญาณเตือน และ
แนวการปฏิบตั ติ วั ในการจัดการเมื่อเกิดอาการของโรคด้ วยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า การใช้ Warning Signs Card
ช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สญ
ั ญาณเตือน และมีแนวทางปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้ องเพิ่มขึ้นในการจัดการเมื่อเกิดอาการของโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โดยพบว่าร้ อยละ 86.9 ของ 2 กลุ่มตัวอย่างจะโทรศัพท์แจ้ งเหตุ 1669
ขณะที่ก่อนได้ รับความรู้ส่วนใหญ่จะไปโรงพยาบาลใกล้ บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ 77.2 และพบว่าคะแนนความรู้สญ
ั ญาณเตือนและแนว
การปฏิบัติตัวในการจัดการเมื่อเกิดอาการของโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันหลังได้
รับความรู้การใช้ เครื่องมือ Warning Signs Card มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าก่อนได้ รับความรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยสรุป การใช้ Warning Signs Card มีประสิทธิผลต่อความรู้สญ
ั ญาณเตือน และแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการเมื่อเกิดอาการของ
โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยกลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแลมีความรู้ ตระหนัก
ถึงอาการและรับรู้อาการที่เกิดขึ้นอย่ างทันท่วงที รู้วิธีการจัดการเมื่อเกิดอาการของโรค และต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
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Effectiveness of the Use of Warning Signs Card for Patients to Access the Emergency Medical System
ทันที ท�ำให้ ได้ รับการดูแลในช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลอย่างถูกต้ อง เหมาะสม รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ จึง
ควรมีการพัฒนาน�ำ Warning Signs Card ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนของโรค และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเมื่อเกิดอาการ เพื่อขยายผลในผู้ป่วย CV risk score ระดับ 3 และควรเพิ่มเติมเรื่องการสร้ างสื่อประชาสัมพันธ์อ่นื ๆ ในการ
ใช้ Warning Signs Card เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อหัวใจและสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลัน
ค�ำส�ำคัญ: การใช้ Warning Signs Card; การจัดการเมือ่ เกิดอาการของโรค; โรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน;
โรคสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลัน

บทน�ำ

องค์การอนามัยโลกรายงานว่ าโรคหัวใจและหลอด
เลือด (coronary vascular disease: CVD) เป็ นโรคที่มี
อัตราการเสียชีวิตสูง อันดับหนึ่งของประชากรโลก โดย
พบว่าประชากรจ�ำนวน 17.3 ล้ านคน เสียชีวิตก่อนวัย
อันควร และจากการคาดการณ์ในปี 2030 จะเพิ่มขึ้นเป็ น
23 ล้ านคน(1) สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ประเทศไทย จากข้ อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง
ปี พ.ศ.2554 - 2556 พบอัตราตายด้ วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดต่อประชากร 100,000 คน มีแนวโน้ มเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2556 มีผ้ ูเสียชีวิตด้ วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด จ�ำนวน 54,530 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ
150 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน(2)
โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute myocardial infarction: AMI) เป็ นโรคที่เป็ นสาเหตุการตาย
มากที่สุดของประชากรทั่วโลก เนื่องจากเมื่อเกิดภาวะ
กล้ ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลันสามารถท�ำให้ ผ้ ูป่วย
เสียชีวติ อย่างรวดเร็ว(3) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมีโอกาสรอด
ชีวติ หากได้ เข้ ารับการรักษาโดยการเปิ ดหลอดเลือดหัวใจ
ด้ วยยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytic) หรือถ่างขยาย
หลอดเลือดหัวใจ (percutaneous coronary intervention:
PCI) อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ
ส�ำหรับสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย
จากข้ อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ.2555
- 2558 อัตราตายด้ วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2558 อัตราการตายเท่ากับ
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22.88 ต่อประชากรแสนคน หรือเท่ากับ 18,922 คน
เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน(2)
โรคหลอดเลือดสมองเป็ นปัญหาสาธารณสุขที่สำ� คัญ
โดยเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุ่มผู้สูงอายุ
รองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(4) ส่วนในผู้ป่วยที่รอดชีวิต
จะมีความพิการระยะยาว จึงเป็ นสาเหตุสำ� คัญของการสูญ
เสียปี สุขภาวะ (disability adjusted life years) ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (5) ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็ น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของประชากร(6) มีผ้ ูป่วย
ประมาณ 150,000 รายต่อปี (7) และพบว่าอัตราตายด้ วย
โรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2557
– 2559 เท่ากับ 38.63, 43.28 และ 43.54 ตามล�ำดับ
จะเห็นได้ ว่า อัตราตายด้ วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นเพิ่ม
ขึ้นทุกปี ซึ่งจะเห็นได้ ว่าทั้งโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด เป็ นปัญหา
สาธารณสุขที่สำ� คัญค่อนข้ างมาก ท�ำให้ เกิดความสูญเสีย
ทั้งต่อชีวิต และเป็ นสาเหตุลำ� ดับต้ นๆ ของการสูญเสีย
สุขภาวะก่อนวัยอันควรของประชากรไทยทั้งเพศชายและ
หญิง
จังหวัดพิษณุโลก มีแนวโน้ มการเสียชีวติ ด้ วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมองในทุกกลุ่มอายุเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี
2556-2559 มีอตั ราตายต่อประชากรแสนคน อัตราตาย
เท่ากับ 54.96 ต่อแสนประชากร โรคหลอดเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตันในผู้สงู อายุ มีจำ� นวนผู้เสียชีวิต 327 ราย
อัตราตายเท่ากับ 215.74 ต่อประชากรแสนคน ในปี
2560 พบว่ามีอตั ราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ
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ประสิทธิผลของการใช้ Warning Signs Card ต่อความรูส้ ญ
ั ญาณเตือนเมือ่ เกิดอาการของโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด

51.87 ต่อแสนประชากร อ�ำเภอทีม่ อี ตั ราตายสูงสุด ได้ แก่
อ�ำเภอบางกระทุม่ อ�ำเภอพรหมพิราม และอ�ำเภอนครไทย
เท่ากับ 82.89, 67.43 และ 54.18 ต่อประชากรแสนคน
ตามล�ำดับ โดยอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในทุก
กลุ่มอายุของอ�ำเภอบางระก�ำร้ อยละ 52.6 ซึ่งเป็ นอันดับ
ที่ 4 ของจังหวัดพิษณุโลก(8) และในผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดจ�ำนวน 232 ราย เป็ นผู้ป่วยในอ�ำเภอ
บางระก�ำจ�ำนวน16 ราย(9)
ระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (EMS) ในกลุ่มผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉินจังหวัดพิษณุโลก ได้ มกี ารจัดท�ำบัตรสมาชิก
EMS Member Club ในผู้ป่วยที่มปี ระวัตเิ ป็ นโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน และ
ผู้ป่วยที่ไม่ สามารถคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดหรือระดับ
ความดันโลหิตได้ โดยในปี 2560 มีอบุ ตั กิ ารณ์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดใน อ.บางระก�ำ ทั้งหมด 177 ราย มาด้ วย
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน 12 ราย (ร้ อยละ 6.8) และเดินทาง
มาเอง 165 ราย (ร้ อยละ 93.2) มี 61 ราย (ร้ อยละ
34.5) ได้ รับการส่งต่อในระบบ Stroke และ STEMI Fast
Track จะเห็นได้ ว่าผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่มีภาวะเสี่ยงยัง
เดินทางมาโรงพยาบาลเองมากกว่าที่จะเรียกใช้ ระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูวิจัยจึงได้ พัฒนาแนวทางเพื่อ
ให้ ผ้ ูป่วยที่มีภาวะเสี่ยงเรียกใช้ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
มากขึ้น โดยการน�ำ Warning Signs Card มาใช้ กบั ผู้ป่วย
โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลัน เพื่อให้ กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง
สามารถรับรู้และประเมินสัญญาณเตือนของอาการตนเอง
และคนรอบข้ างท�ำให้ เข้ าถึงการรักษาได้ เร็วขึ้น มีผลให้
ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวติ สูงขึ้นลดอัตราการเกิดภาวะพิการ
ท�ำให้ คุณภาพชีวิตในระยะยาวดีข้ นึ ได้
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
การ์ดแผ่นสื่อสารเตือนภัย (Warning Signs Card) ต่อ
ความรู้สญ
ั ญาณเตือนโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ
โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน และแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
จัดการเมื่อเกิดอาการของกลุ่มเสี่ยง
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

วิธีการศึกษา

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (quasi–experimental research) โดยศึกษากลุ่มเดียว วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (one group, pretest–posttest design)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างเป็ นกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหั วใจและ
หลอดเลือดจากคลินิกโรคเรื้อรังในศูนย์สุขภาพชุมชน
ต�ำบลบางระก�ำ ซึ่งเป็ นผู้ท่มี ีช่ือในทะเบียนบ้ านและพัก
อาศัยในต�ำบลบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวม
ข้ อมูลในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้ วธิ สี ่มุ กลุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) จากข้ อมูลแฟ้ มประวัติ
ผู้ ป่ วยคลิ นิ ก โรคเรื้ อรั ง ในศู น ย์ สุข ภาพชุ ม ชน ต�ำ บล
บางระก�ำ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
2561 โดยมีเกณฑ์การคัดเข้ าได้ แก่ เป็ นผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดที่มผี ลการประเมิน CV risk score ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก 30 - <40% หรือระดับ 4 (หมาย
ถึ ง โอกาสเสี่ย งต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดสูง มาก)
จ�ำนวน 15 คน และ CV risk score ความเสี่ยงอยู่ในระดับ
สูงอันตราย >40% หรือระดับ 5 (หมายถึงโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงอันตราย) จ�ำนวน 15 คน
รวมทั้งหมดเป็ น จ�ำนวน 30 คนและมีเกณฑ์คัดออก
ได้ แก่ ไม่สามารถเข้ าร่ วมการวิจัยได้ ตามเวลาที่กำ� หนด
และเกิดภาวะการเจ็บป่ วยของโรคที่ไม่สามารถท�ำให้ เข้ า
ร่ วมการวิจัยได้ ซึ่งในระหว่ างช่ วงเวลาด�ำเนินงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้ าใจและสื่อสารกับนักวิจัยได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตรขนาดตัวอย่างเพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม ดังนี้
N = (Za+Zb)2 s2
m1-m2)2

เมื่อ N คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Zα คือค่าวิกฤตที่สมั พันธ์กบั ช่วงความเชื่อมั่น ซึ่งถ้ า
ก�ำหนด 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
Zb คือค่าวิกฤตที่สมั พันธ์กบั อ�ำนาจการทดสอบ ซึ่ง
ถ้ าก�ำหนด 95%มีค่าเท่ากับ 1.645
25
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คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการศึกษา ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 1.68
m1-m2 คือ ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการจัดการ
เมื่อมีอาการหัวใจขาดเลือดก่อนและหลังเข้ าร่วมโครงการ
มีค่าเท่ากับ 4.53-3.07 = 1.46 แทนค่าค�ำนวณสูตร
ตัวอย่างได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 17 คน
เครื่องมือในการวิจยั
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. เครื่องมือ Warning Signs Card เป็ นโปสเตอร์
สติกเกอร์ ขนาด A4 แบ่งเป็ น 2 ส่วน ครึ่งแรกเป็ นอาการ
ของโรคหลอดเลือดสมองอีกครึ่งเป็ นสัญญาณอันตราย
ของโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พร้ อมกับมี
เบอร์โทร 1669 และเบอร์ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางระก�ำ โดยน�ำแผ่นประชาสัมพันธ์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ
มาปรับใช้
2. สถานการณ์จ�ำลอง เพื่ อทดสอบการรั บรู้ การ
ประเมินอาการ การช่วยเหลือเบื้องต้ นและเรียก 1669 มี
2 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ท่ี 1 เป็ นเหตุการณ์ทผ่ี ้ปู ่ วยขณะ
นอนอยู่ร้ สู กึ มีเหงื่อออกตัวเย็น เจ็บแน่นหน้ าอกด้ านซ้ าย
ร้ าวไปหลัง ร้ าวไปกราม ใช้ มอื กุมหน้ าอกด้ านซ้ ายตลอด
เวลา และมีอาการจุกแน่นใต้ ล้ ินปี่ ร่วมด้ วย จึงเรียกญาติ
ให้ มาดูอาการ และเหตุการณ์ท่ี 2 ขณะผู้ป่วยเดินอยู่ มี
อาการเวียนศีรษะ เดินเซ รู้สกึ ลิ้นแข็ง จึงเดินไปนอน และ
เรียกญาติมาดู ญาติพบว่าผู้ป่วยเริ่มมีพดู ไม่ชัด ปากเบี้ยว
น�ำ้ ลายย้ อย แขนขา ด้ านซ้ ายยกไม่ได้ จากปกติช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ตลอด
ส่ ว นที่ 2 แบบวั ด ประสิท ธิผ ลของเครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการของ Warning Signs Card แบ่งเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่ (1) ข้ อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ โรคประจ�ำตัว
พฤติกรรมเสี่ยง การเกิดโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ
โรคสมองขาดเลื อดแบบเฉี ยบพลั น และ (2) แบบ
ประเมินความสามารถด้ านการรับรู้และการปฏิบัติเมื่อมี
อาการของโรคการวัดผลพัฒนาโดยผู้วจิ ยั อ้ างอิงจากแผ่น
ประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมอง
σ2
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และโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1. เครื่องมือ Warning Signs Card ตรวจสอบคุณภาพ
ด้ านความตรง และความครอบคลุมของเนื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน
2. แผนปฏิบตั ิการทดสอบการวิเคราะห์สถานการณ์
จ�ำลองตรวจสอบคุณภาพด้ านความถูกต้ อง ครอบคลุม
และดูแลควบคุมการทดสอบวิเคราะห์สถานการณ์จำ� ลอง
โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
3. แบบบันทึกการประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้วจิ ยั สร้ าง
ขึ้นเอง โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และ
หาค่าความสอดคล้ องของแบบประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์เพื่อหาค่าความสอดสอดคล้ อง
ของเนื้อหา ได้ ค่า CVI = 0.83
วิธีดำ� เนินงานวิจยั
ก. รวบรวมข้ อมูลพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปและท�ำแบบสอบถามก่อนอบรม ประเมิน
ความรู้เรื่องอาการของโรคและการจัดการเมื่อเกิดอาการ
ของโรค ผู้วจิ ยั ให้ ข้อมูลย้ อนกลับถึงภาวะเสี่ยงการเกิดโรค
กล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคสมองขาดเลือดแบบ
เฉียบพลัน ความรู้เกี่ยวกับตัวโรค สัญญาณเตือนการเกิด
โรคและการปฏิบตั กิ ารการเข้ าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
และถามถึงแรงจู งใจที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ ป่ วยเพื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรมเดิ ม ในการดู แ ลตนเอง
ความคิดเห็นและทัศนคติต่อตัวโรคและการใช้ ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความรับรู้อาการที่ผดิ ปกติ
และเลือกใช้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่าที่จะเดินทาง
มาโรงพยาบาลเอง
ข. ฝึ กปฏิบัติในสถานการณ์จำ� ลองเพื่อทดสอบการ
รับรู้ อาการเกิดโรค และการเรียกใช้ บริการ 1669 ท�ำ
แบบสอบถามหลังอบรมและฝึ กปฏิบตั เิ พื่อประเมินความ
รู้เรื่องอาการของโรคและการจัดการเมื่อเกิดอาการของ
โรค
ค. แจกแผ่นการ์ดสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้ ผ้ ูป่วยไป
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ประสิทธิผลของการใช้ Warning Signs Card ต่อความรูส้ ญ
ั ญาณเตือนเมือ่ เกิดอาการของโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด

ติ ด ที่บ้ า นในที่ท่ีเ ห็น ได้ ง่ า ย และก�ำ หนดวั น นั ด อีก 4
สัปดาห์ท่ศี ูนย์สุขภาพชุมชนประจ�ำหมู่บ้านเพื่อติดตาม
การใช้ แผ่นการ์ดสัญญาณเตือนภัย
ง. ออกเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยแต่ละรายโดยใช้ ระยะเวลาเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเป็ นเวลา 2 เดือน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ผลการวิจัยด้ วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป ข้ อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างน�ำมาแจกแจงความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้สัญญาณเตือนและแนวการปฏิบัติตัวใน
การจัดการเมื่อเกิดอาการของโรคกล้ ามเนื้อหั วใจขาด
เลือดเฉียบพลันและโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ก่อน
และหลังการให้ ความรู้เครื่องมือและกระบวนการ Warning Signs Card ของกลุ่มตัวอย่างด้ วยใช้ สถิติ Paired
t-test
การแปลผลพฤติกรรมด้านสุขภาพและด้านอารมณ์
เกณฑ์การให้ คะแนน
• ปฏิบตั สิ ม�่ำเสมอ ให้ 5 คะแนน
• ปฏิบตั บิ ่อยๆ ให้ 4 คะแนน
• ปฏิบตั เิ ป็ นบางครั้ง ให้ 3 คะแนน
• ปฏิบตั ติ นิ านๆครั้ง ให้ 2 คะแนน
• ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย ให้ 1 คะแนน
การแปลผลคะแนน
• ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่
ในระดับมากที่สดุ
• ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่
ในระดับมาก
• ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่
ในระดับปานกลาง
• ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่
ในระดับน้ อย
• ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่
ในระดับน้ อยที่สดุ
การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1
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ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกือบทั้งหมดเป็ นผู้สงู
อายุ (อายุมากกว่า 60 ปี ร้ อยละ 96.7) มีอายุเฉลี่ย 72
ปี (SD=7.8) เป็ นเพศหญิงและชายเท่ากัน ทุกคนมีโรค
ประจ�ำตัว โดยร้ อยละ 30.0 เป็ นโรคเบาหวาน ร้ อยละ
20.0 โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันสูง ร้ อยละ 26.7
(ตารางที่ 1)
พฤติกรรมด้ านสุขภาพและด้ านอารมณ์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพด้ านการบริโภคภาพรวม
เท่ากับ 1.72 มีพฤติกรรมบริโภคเครื่องปรุงรสในการปรุง
อาหาร และยังติดเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่ น กาแฟ
ส�ำหรับพฤติกรรมออกก�ำลังกายคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.5
อยู่ในระดับมาก การออกก�ำลังส่วนมากคือการท�ำงานบ้ าน
ออกแรงน้ อย มีพฤติกรรมด้ านอารมณ์ในทางทีด่ มี ากทีส่ ดุ
ค่าเฉลี่ย 4.00 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

จ�ำนวน ร้ อยละ

เพศ		
ชาย
15
หญิง
15
อายุ (ปี )		
น้ อยกว่า 60
1
61-70
13
71-80
10
81-90
6
โรคประจ�ำตัว		
เบาหวาน
9
ความดันโลหิตสูง
6
เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง
7
เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง ไขมันสูง 8

50.0
50.0
3.3
43.3
33.3
20.0
30.0
20.0
23.3
26.7
27
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมด้านสุขภาพและพฤติกรรมด้านอารมณ์
พฤติกรรม

Mean

S.D

พฤติกรรมการบริโภค
กินผักและผลไม้ สดเป็ นประจ�ำ	
2.4
0.49
ดื่มเครื่องดื่มที่มนี ำ�้ ตาล เช่น น�ำ้ อัดลม น�ำ้ ผลไม้ สำ� เร็จรูป น�ำ้ ชา กาแฟ
1.46
0.62
กินอาหารทอด เนื้อสัตว์ท่มี ไี ขมันสูง อาหารหรือขนมที่ปรุงด้ วยกะทิ
2.0
0.00
อาหารแต่ละมื้อท่านต้ องเติม น�ำ้ ปลา เกลือ ซอส หรือ ผงปรุงรส
1.00
0.00
รวม
1.72
0.28
พฤติกรรมออกก�ำลังกาย			
เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายจนรู้สกึ เหนื่อยมากโดยหายใจแรงและเร็ว
2.40
0.56
เช่น เต้ นแอโรบิก วิ่ง เล่นฟุตบอล อื่นๆ
ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายจนรู้สกึ ค่อนข้ างเหนื่อยหรือเหนื่อยกว่าปกติ
2.60
0.96
เช่น ขุดดิน ล้ างรถ ท�ำงานบ้ าน
รวม
2.50
0.76
พฤติกรรมด้ านอารมณ์			
ควบคุมตนเองไม่ได้ เมื่อรู้สกึ โกรธ เช่น ท�ำร้ ายฝ่ ายตรงข้ าม ท�ำร้ ายตนเอง
4.0
0.00
ขว้ างปาข้ าวของ เอะอะโวยวาย
ดื่มเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ผสมเพื่อระงับความเครียด
4.0
0.00
รวม
4.0
0.00

ความรู้และการจัดการโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ก่อนและหลังให้ ความรู้
ก่อนให้ ความรู้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าอาการแน่นหน้ าอก
อย่ างรุนแรงเป็ นอาการของกล้ ามเนื้อหั วใจขาดเลื อด
เฉียบพลัน ร้ อยละ 80.0 อาการ เหงื่อออก หน้ ามืด ตัว
เย็น หมดสติ ร้ อยละ 43.3 และอาการใจสั่น ร้ อยละ 36.7
อาการแน่ น หน้ า อกร่ ว มกับ มี อ าการปวดร้ า วไปกราม
สะบักหลัง แขนซ้ าย และจุกแน่นคอหอยหรือจุกแน่นลิ้นปี่
เป็ นกลุ่มอาการที่กลุ่มตัวอย่างเข้ าใจผิดร้ อยละ 100.0
หลังจากได้ ให้ ความรู้พบว่ ากลุ่มตัวอย่ างมีความรู้เรื่อง
อาการเพิ่มขึ้น โดยรู้ว่าอาการแน่นหน้ าอกร่วมกับมีอาการ
ปวดร้ าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้ ายและจุกแน่นคอหอย
หรือจุกแน่นลิ้นปี่ เป็ นอาการของกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ร้ อยละ 83.3 และ 76.7 ตามล�ำดับ เมื่อ
สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเมื่อมีอาการของโรคกล้ าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พบว่า ก่อนให้ ความรู้ เมื่อ
28

แปลผล
น้ อย
น้ อยที่สดุ
น้ อย
น้ อยที่สดุ
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

เกิดอาการของโรคกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่เลือกที่จะโทร
แจ้ งเหตุ 1669 โดยส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงพยาบาล
ใกล้ บ้านเอง ร้ อยละ 66.9 รองลงมาคือไปคลินิกร้ อยละ
19.5 หลังจากให้ ความรู้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกโทร
167 ถึงร้ อยละ 82.1 ในขณะที่ไปโรงพยาบาลใกล้ บ้าน
และไปคลินิกลดลงเหลือร้ อยละ 15.5 และ 2.4 ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 3)
ความรู้และการจัดการโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ก่อนและหลังให้ ความรู้
การวัดความรู้ และการจัดการเมื่อเกิดอาการโรค
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน ก่อนการให้ ความรู้ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเข้ าใจถูกว่าอาการ พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปาก
ตก น�ำ้ ลายไหล กลืนล�ำบาก ร้ อยละ 79.6 มีความรู้ว่า
อาการแขน ขา อ่อนแรงเป็ นอาการของโรคสมองขาด
เลือดเฉียบพลัน ร้ อยละ 69.7 และอาการปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะทันทีทนั ใด ร้ อยละ 1.1 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างทุกคน
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ประสิทธิผลของการใช้ Warning Signs Card ต่อความรูส้ ญ
ั ญาณเตือนเมือ่ เกิดอาการของโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด
ตารางที่ 3 ความรูแ้ ละการจัดการโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ก่อนและหลังให้ความรู ้
ความรู้

ก่อน (ร้ อยละ)
ถูก
ผิด

หลัง (ร้ อยละ)
ถูก
ผิด

อาการและสัญญาณเตือนของโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มีอาการแน่นหน้ าอกอย่างรุนแรง
เหงื่อออก หน้ ามืด ตัวเย็น หมดสติ
แน่นหน้ าอกร่วมกับมีอาการปวดร้ าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้ าย
ใจสั่น
จุกแน่นคอหอยหรือ จุกแน่นลิ้นปี่

80.0
43.3
0.0
36.7
0.0

20.0
56.7
100.0
63.3
100.0

100.0
86.67
83.3
93.3
76.7

0.0
13.3
16.7
6.7
23.3

การจัดการเมือ่ มีอาการของโรค
โทรแจ้ ง 1669
ไปคลินิก
ไปโรงพยาบาลใกล้ บ้าน
นอนพักสังเกตอาการที่บ้าน

0.0
80.5
33.1
86.4

100.0
19.5
66.9
13.6

82.1
2.4
15.5
0.0

17.9
97.6
84.5
100.0

ไม่ทราบว่าอาการตามัว มองเห็นภาพซ้ อนหรือเห็นครึ่ง
ซีก หรือตาบอดข้ างเดียวทันทีทนั ใดเดินเซ ทรงตัวล�ำบาก
เป็ นอาการของโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน หลังจากให้
ความรู้ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องอาการของโรคมากขึ้น
ส�ำหรับการจัดการเมื่อมีอาการของโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ก่อนการให้ ความรู้ กลุ่มตัวอย่างไม่มผี ้ ใู ดเลือก

โทร 1669 โดยเลือกที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลใกล้ บ้าน
เอง ร้ อยละ 87.4 ไปคลินิกร้ อยละ 7.1 และนอนพัก
สังเกตอาการที่บ้าน ร้ อยละ 95.2 หลังจากให้ ความรู้
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเลือกโทร 1669 ร้ อยละ 91.8
ไปโรงพยาบาลใกล้ บ้าน ร้ อยละ 91.8 ตามล�ำดับ (ตาราง
ที่ 4)

ตารางที่ 4 ความรูแ้ ละการจัดการโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ก่อนและหลังให้ความรู ้
ความรู้
อาการและสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น�ำ้ ลายไหล กลืนล�ำบาก
ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้ าและ/หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทนั ใด
ตามัว มองเห็นภาพซ้ อนหรือเห็นครึ่งซีก หรือตาบอดข้ างเดียวทันทีทนั ใด
เดินเซ ทรงตัวล�ำบาก
การจัดการเมือ่ มีอาการของโรค
โทรแจ้ ง 1669
ไปคลินิก
ไปโรงพยาบาลใกล้ บ้าน
นอนพักสังเกตอาการที่บ้าน
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ก่อน (ร้ อยละ)
ถูก
ผิด

หลัง (ร้ อยละ)
ถูก
ผิด

79.6
69.7
1.1
0.0
0.0

20.4
30.3
98.9
100.0
100.0

97.5
98.6
89.6
87.6
83.5

2.5
1.4
10.4
12.4
16.5

0.0
7.1
87.4
95.2

100.0
92.9
12.6
4.8

91.8
0.0
91.8
100.0

8.2
100.0
8.2
0.0
29
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การเปรียบเทียบระดับความรู้เรื่องโรคและการจัดการ
เมื่อมีอาการของโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
และโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้เฉลี่ยเรื่องความรู้ของ
โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคสมองขาด
เลือดเฉียบพลันของกลุ่มตัวอย่ าง ก่อนและหลังได้ รับ
ความรู้จากเครื่องมือ Warning Signs Card พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และการปฏิบัติตัวในการ
จัดการเมื่อมีอาการทั้งสองโรค หลังได้ รับความรู้สงู กว่า
ก่อนได้ รับความรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p <.05) ดัง
ตารางที่ 5
การประเมินการใช้ Warning Signs Card จากการ
ออกเยี่ยมบ้ านกลุ่มตัวอย่างพบว่า เมื่อเกิดอาการของโรค
กลุ่มตัวอย่างได้ ใช้ แบบ Warning Signs Card เพื่อประเมิน
อาการ ร้ อยละ 80.0 โทรแจ้ ง 1669 ร้ อยละ 86.7 โทร

1669 พร้ อมบอกรายละเอียดการเกิดเหตุ สถานที่เกิด
เหตุ ชื่อ ผู้แจ้ งและเบอร์โทรศัพท์ได้ ชัดเจน ร้ อยละ 63.3
(ตารางที่ 6)

วิจารณ์

ผลการให้ Warning Signs Card เพื่อส่งเสริมความรู้
สัญญาณเตือนของโรคและวิธกี ารจัดการเมื่อเกิดอาการ
ให้ กลุ่ มตัวอย่ าง พบว่ า ทั้งคะแนนเฉลี่ ยเรื่ องความรู้
สัญญาณเตือนและคะแนนการปฏิบตั ติ วั ในการจัดการเมื่อ
มีอาการของโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและ
โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและ
หลังได้ รับความรู้จากเครื่องมือ Warning Signs Card สูง
กว่าก่อนได้ รบั ความรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
แสดงให้ เห็นว่าเครื่องมือและกระบวนการของ Warning
Signs Card เป็ นแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูแ้ ละการจัดการเมือ่ มีอาการ ก่อนและหลังให้ความรู ้ (n=30)		
ค่าเฉลี่ยคะแนน
S.D
ก่อนให้ ความรู้ หลังให้ ความรู้			

ความรู้และการจัดการ

t

p-value

โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน					
ความรู้
2.5
7
0.6
39.10
การจัดการเมื่อมีอาการ
2.9
7
0.4
39.45

<0.001*
<0.001*

โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน					
ความรู้
2.8
7
0.43
52.14
การจัดการเมื่อมีอาการ
5.56
7
0.81
37.31

<0.001*
<0.001*

					
ตารางที่ 6 ประเมินการใช้ Warning signs card
หัวข้ อประเมิน
1. ใช้ แบบ Warning Signs Card ประเมินอาการ
2. ตั้งสติเรียกให้ คนช่วยและโทรแจ้ ง 1669 ทันที
3. ให้ ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไร บอกสถานที่ เส้ นทางที่เกิดเหตุทนั ทีให้ ชัดเจน
ชื่อผู้แจ้ ง เบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้
30

ปฏิบตั ิ
จ�ำนวน ร้ อยละ
24
26
19

80.0
86.7
63.3

ไม่ปฏิบตั ิ
จ�ำนวน ร้ อยละ
6
4
11

20.0
13.3
36.7
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ประสิทธิผลของการใช้ Warning Signs Card ต่อความรูส้ ญ
ั ญาณเตือนเมือ่ เกิดอาการของโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด

กลุ่มเสี่ยงมีความรู้สญ
ั ญาณเตือนและแนวทางปฏิบตั เิ พื่อ
เข้ า ถึง บริ ก ารการรั ก ษาได้ เ ป็ นอย่ า งดี เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการดังกล่าวนี้ดำ� เนินการสอดคล้ องกับการศึกษา
ผลของโปรแกรมการสื่อสารเตือนภัยต่อความรู้เรื่องโรค
หัวใจขาดเลือดและการจัดการอาการของลาวัลย์ เวทยาวงศ์ และคณะ(10) ทีศ่ กึ ษาในประชาชนใน ต�ำบลปากหมาก
จ.สุราษฎร์ธานี โดยใช้ โปรแกรมสื่อสารเตือนภัย มีการจัด
อบรม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ การติดป้ าย
เตือนภัย พบว่าประชาชนในต�ำบลปากหมาก มีความรู้
เกี่ย วกับ โรคกล้ า มเนื้ อหั ว ใจขาดเลื อ ดสูง ขึ้ น กว่ า ก่ อ น
ด�ำเนินโปรแกรมสื่อสารเตือนภัย และสอดคล้ องกับการ
ศึกษาของประไพ กิตติบุญถวัลย์(11) ที่พัฒนาโปรแกรม
เพื่อให้ ผ้ ูป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนมาก
ไม่เคยมีประสบการณ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาณ
เตือนของโรคหลอดเลือดสมองและการจัดการเบื้องต้ น
ซึ่งข้ อมูลสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่ได้ รับน้ อย
ที่สดุ นอกจากนั้น ประสิทธิผลของกระบวนของ Warning
Signs Card ทีป่ ระยุกต์และน�ำมาศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของปริญญ์ วาทีสาธกกิจ และคณะ(12)
ด้ วยเหตุน้ ีการใช้ Warning Signs Card พร้ อมระบุเบอร์
โทรศัพท์ 1669 และเบอร์ ตรงห้ องอุบัติเหตุฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลบางระก�ำ เป็ นการสื่อสารเตือนภัยเชิงรุกใน
ผู้ ป่วยกลุ่ ม เสี่ย ง เพื่ อ ให้ ผ้ ู ป่วยกลุ่ มเสี่ยงและผู้ ดูแ ลมี
ความรู้ ตระหนักถึงอาการและรับรู้อาการที่เกิดขึ้นอย่าง
ทันที รู้วธิ กี ารจัดการเมื่อเกิดอาการของโรครู้ว่าเป็ นความ
เจ็บป่ วยที่ต้องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที และ
ได้ รับการดูแลในช่ วงก่อนถึงโรงพยาบาลอย่ างถูกต้ อง
เหมาะสม รวดเร็ว เพื่ อ ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต และ
ทุพพลภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ควรน�ำ Warning Signs Card ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ความ
รู้เรื่องสัญญาณเตือนของโรค และแนวทางปฏิบตั ิในการ
จัดการเมื่อเกิดอาการ และขยายผลในผู้ป่วย CV Risk
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score ระดับ 3
2. การน�ำ Warning Signs Card ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ควรเพิ่มเติมสื่อประชาสัมพันธ์อ่ ืนๆ
เช่น การติดป้ ายเตือนภัยในศูนย์สขุ ภาพชุมชน สื่อวิทยุชุมชน หอกระจายเสียงประจ�ำหมู่บ้าน รถกระจายเสียง
นอกจากนั้น ควรท�ำแผนที่บ้านผู้ ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีการ
ปักหมุด และท�ำ GPS ในระบบน�ำทางเพื่อเข้ าถึงผู้ป่วยได้
รวดเร็ว และควรจัดให้ มกี ารเยี่ยมบ้ านและติด Warning
Signs Card ในชุมชน บ้ านผู้นำ� หมู่บ้าน บ้ านอาสาสมัคร
ประจ�ำหมู่บ้านโดยท�ำแผ่นป้ ายขนาดใหญ่ให้ สะดุดตา เพื่อ
ให้ ประชาชนทั่ว ไปเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง อาการของ
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่
ต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำ� เร็จลงได้ เพราะการอนุเคราะห์เป็ น
อย่ างดีย่ิงของผู้เกี่ยวข้ องทั้งทางด้ านระบบสุขภาพและ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลและหัวหน้ าห้ องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน อาสาสมัคร
ประจ�ำหมู่บ้าน ขอบคุณผู้ปฏิบตั งิ าน ได้ แก่ ผู้ปฏิบตั งิ าน
ในแผนกอุบัติเหตุและฉุ กเฉิ น อีกทั้งขอขอบคุ ณกลุ่ม
ผู้ป่วยและญาติ ที่ให้ ข้อมูลส�ำหรับการศึกษาวิจัยนี้ อีกทั้ง
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสถาบั น การแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติทอ่ี นุเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
อันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้
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ประสิทธิผลของการใช้ Warning Signs Card ต่อความรูส้ ญ
ั ญาณเตือนเมือ่ เกิดอาการของโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด

Abstract
Effectiveness of the Use of Warning Signs Card for Patients with the Risk of Developing
Acute Myocardial infarction and Acute Ischemic Stroke to Access the Emergency Medical System,
Bangrakam District, Phitsanulok Province
Putharin Chommaungming
Bangrakam Hospital, Phitsanulok Province, Thailand
Journal of Emergency Medical Services of Thailand 2021;1(1):23-33.
The objective of this study were to study the effectiveness of the Warning Signs Card on awareness of the early
warning signs of myocardial infarction and acute ischemic brain disease, and to assess the practice of patients and their relatives on symptomatic management when such warning signs occurred. It was conducted as a a quasi-experimental research in
Bangrakam Subdistrict, Bangrakam District, Phitsanulok Province. Th study samples were patients attending chronic disease
clinics in community health centers between May - June 2018. There were altogether 30 cases who were subsequently
divided into 2 groups: one with the risk of myocardial infarction and the other with acute ischemic brain disease, 5 persons
per group, both with CV Risk Score Level 4 and 5. The data collection tools were the Warning Signs Card and the indiidual
assessment form. The variables collectd included (1) general characteristics of the samples, and (2) the cognitive ability
assessment and practice when having symptoms. The descriptive data were analyzed by using frequency, percentage, mean
and standard deviation; and the paired T-test was used for comparion between before and after in both groups. It was found
that both sample groups had knowledge of warning signs; and improved response when having early signs of acute myocardial
infarction and acute ischemic stroke. For example, 86.9 percent of the cases would call 1669, compared to 77.2% before
the intervention (p<0.05). Thus, the Warning Signs Card was found to be effective in self awareness on the early warning
symptoms acute myocardial infarction and acute ischemic stroke among the patients and their relatives; and improvement on
the response to manage the incidents in a timelt manner was observed, resulting in proper and rapid care before reaching the
hospital, and reduced mortality and disability of the patients. Therefore, the concept of Warning Signs Card should be applied
widely and be expanded to cover the patients with CV Risk score level 3 and lower. Additional educational materials should
be produced to further increase the effectiveness of Warning Signs Card utilization in the care for patients with acute ischemic
heart disease and acute ischemia stroke.
Keywords: warning sign card, symptom management, ischemic heart disease and acute ischemic stroke.
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